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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου 



Ενεργειακή ένταση και εξοικονόμηση 



Τα δεδομένα της νέας 
ενεργειακής κρίσης 

• Υψηλές τιμές πετρελαίου («κορυφέλαιον») 
• Φαινόμενο του θερμοκηπίου – Κιοτο 
• Ασφάλεια τροφοδοσίας 
• Οδηγία για τις ΑΠΕ (2001/77/ΕΚ) και νέος 

νόμος για τις ΑΠΕ  
• Οδηγίες για ρύπους (Καύσεις, IPPC) 
• Αυξανόμενα ελλείμματα έως το 2011 
• 20%-20%-20%  

 



Η ανακάλυψη νέων αποθεμάτων πετρελαίου 
έφθασε στην κορυφή πριν 40 έτη  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Παραγωγή 



Εξέλιξη διεθνών τιμών αργού πετρελαίου ($/βαρέλι) 



Προβλέψεις ΥΠΑΝ – ΚΑΠΕ 2008 ($/βαρέλι) 



Δεν μπορούμε (πλέον) να 
προβλέπουμε το μέλλον 



Αλλά για την επιβίωση (όχι για 
την ανάπτυξη) της οικονομίας 

μας, δεν είναι δυνατόν να 
απομακρυνθούμε από την εξής 

εξελικτική υπόθεση : 



ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ 
(1) Οδηγούμεθα ταχέως σε ενεργειακό έλλειμμα 

(2) Ετσι στο μέλλον να πρέπει να στηριχθούμε 
σε ανανεώσιμες και όχι σε συμβατικές πηγές 
ενέργειας. 

(3) Όμως οι εναλλακτικές πηγές μπορούν να 
καλύψουν μικρό μόνο μέρος της σημερινής 
χρήσης 

(4) Συνεπώς πρέπει να μεγιστοποιήσουμε την 
ενεργειακή απόδοση και την εξοικονόμηση 
ενέργειας. 



Εθνικό πρόγραμμα 
εξοικονόμησης ενέργειας 

Να επιτρέψει στην Ελλάδα να 
ευδοκιμήσει σε ένα κόσμο 
ακριβής και περιορισμένης 
ενέργειας με βάση την 
ενεργειακή αποδοτικότητα. 



Τα καλά νέα:  
Ένα μεγάλο μέρος της 
σημερινής χρήσης ενέργειας 
είναι σπάταλο και μπορεί να 
εξαλειφθεί χωρίς επίπτωση 
στην ποιότητα ζωής. 

 

Αλλά .. 



Δεν υπάρχουν άλλα 
περιθώρια χρόνου 

(1) Απαιτείται ενέργεια για την 
ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών.   

(2) Απαιτείται ενέργεια για την 
επίτευξη της ενεργειακής 
αποδοτικότητας.  

Έτσι πρέπει να προχωρήσουμε 
στην μετάβαση όσο υπάρχει ακόμα 
ενέργεια.   



Άμεσο δυναμικό εξοικονόμησης 
ενέργειας σε υφιστάμενα κτίρια 

• Κεντρική θέρμανση : τουλάχιστον 30% 

• Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης : τουλάχιστον 30% 
πρωτογενούς ενέργειας 

• Κλιματισμός-αερισμός > 25% 

• Μείωση ζήτησης αιχμής > 1500 MW 

• Αλλαγή κουφωμάτων 

• Φύτευση/πράσινες στέγες 

• Χρωματισμοί 

• Μόνωση στέγης 

 

 



ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
 Δυνατότητες υπερ-εξοικονόμησης 

1. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  

2. ΠΑΡΑΘΥΡΑ 

3. ΜΟΝΩΣΗ 

4. ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ  

5. ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 



ΚΤΙΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
 Δυνατότητες υπερ-εξοικονόμησης 

1. Κέλυφος   

2. Θέρμανση/ψύξη/κλιματισμός/ 
αερισμός 

3. Φωτισμός 



Εμπόδια στην ενεργειακή 
αποδοτικότητα των κτιρίων 

• Χαμηλές προσδοκίες. Εφικτός στόχος 
μείωσης κατανάλωσης για νέα κτίρια : 
60% 

• Συντεχνιακές αντιδράσεις 
• Έλλειψη επαγγελματικής κατάρτισης 
• Αργή διάδοση της γνώσης 
• Αναποτελεσματική υποστήριξη της 

ενεργειακής αποδοτικότητας από τους 
ενδιαφερόμενους οργανισμούς 



ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ 
• Θέσπιση αυστηρών κανονισμών 

ενεργειακής απόδοσης.  Μόνο έτσι είναι 
δυνατόν να εκπαιδευτούν οι μηχανικοί 
και οι κατασκευαστές. 

• Λήψη μέτρων εναντίον αυτών που 
αγνοούν τους κανονισμούς και τις 
προδιαγραφές. 

• Ενίσχυση της ζήτησης για ενεργειακά 
αποδοτικά κτίρια- Βαθμονόμηση κτιρίων 

• Κατάρτιση του τεχνικού κόσμου 



Τεχνολογία/επένδυση Ενδεικτική περίοδος 
αποπληρωμής (έτη) 

Αντικατάσταση λεβήτων/καυστήρων με νέους υψηλής απόδοσης  5 – 7 
Εισαγωγή τεχνολογίας αντιστάθμισης της θερμοκρασίας του νερού 
θέρμανσης με τρίοδες/τετράοδες βάνες ή με ηλεκτρονική 
αντιστάθμιση θερμοστάτη καυστήρα 

1 – 2 

Χρήση υδραυλικής τεχνολογίας για την υδραυλική εξισορρόπηση 
των δικτύων διανομής θερμού νερού 

1 – 3 

Χρήση τεχνολογία τοπικής ρύθμισης της θερμοκρασίας χώρων 
(θερμοστάτες χώρου σε συνδυασμό με ηλεκτροβαλβίδες 
απομόνωσης σωμάτων ή βρόγχων) 

1 – 3 

Εισαγωγή φυσικού αερίου στην κεντρική θέρμανση και στη  
παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Η χρήση φυσικού αερίου θα 
πρέπει να συνοδεύεται όπου είναι δυνατόν με :  
-    Καυστήρες αναλογικής ρύθμισης για αντιστάθμιση 
θερμοκρασίας νερού θέρμανσης  
-    Λέβητες συμπυκνώσεως για μεγιστοποίηση βαθμού απόδοσης 
στις χαμηλές θερμοκρασίες   
-    Ηλιοθερμικές εγκαταστάσεις για την προθέρμανση του ζεστού 
νερού χρήσης 

 
 
 

3 - 5 
 

5 – 7  
 

7 - 9 

Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα αεροστεγανά κουφώματα 
χαμηλής εκπομπής θερμότητας  

7 – 9 

Θερμομόνωση στεγών 10 – 15 

Τυπικές τεχνολογίες εξοικονόμησης πετρελαίου 



Βιώσιμες θέσεις εργασίας στην εξοικονόμηση ενέργειας 
προς άμεση απασχόληση 

• Εξοικονόμηση πετρελαίου :   3500  θέσεις 
• Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας: 5900  θέσεις 
• Ενεργειακοί επιθεωρητές λεβήτων 

και εγκαταστάσεων κλιματισμού : 12000 θέσεις 
 

• Σύνολο:     ~22000 θέσεις  
 
 
 
 



NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3661/2008 
Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης 

των κτιρίων και άλλες διατάξεις. 
(Οδηγία 2002/91/ΕΚ) 

• Αρθρο 2 : Μελέτη συμμόρφωσης προς τον ΚΕΝΑΚ 
• Αρθρο 3: Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης 

Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) 
• Άρθρο 6: Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης 
• Άρθρο 7: Επιθεώρηση λεβήτων 
• Άρθρο 8: Επιθεώρηση εγκαταστάσεων 

κλιματισμού 
• Άρθρο 9 : Επιθεωρητές κτιρίων και επιθεωρητές 

λεβήτων και εγκαταστάσεων κλιματισμού 
 



Κανονισμός ενεργειακής απόδοσης 
κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) 

• Το κριτήριο ενεργειακής απόδοσης  

o ΚΑΠΕ : απόλυτες τιμές κατανάλωσης τελικής 
ενέργειας 

o ΤΕΕ : ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ με κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας 

 

• Διαφορετικές προσεγγίσεις 

• Μέθοδος του κτιρίου αναφοράς : Δίκαια αντιμετώπιση 
όλων των κτιρίων με βάση την Αριστοτελική προσέγγιση 

• Κτίριο αναφοράς : επιλογή των περισσότερων 
ανεπτυγμένων χωρών 

 



Κτίριο αναφοράς Σχεδιαζόμενο κτίριο  

kT,ref 

Qp,ref = Qp,max Qp,real ≤ Qp,max 

kT,real 

Θέρμανση 

Κλιματισμός 

Φωτισμός 

ΖΝΧ 

fp,Heiz, real 

fp,RLT, real 

fp,TWW, real 

fp,Bel., real 

Συνθήκες αναφοράς: 
•Εσωτ. Θερμοκρασία 
•Αλλαγές αέρα 
•Πρόγραμμα λειτουργίας 
•Απαιτήσεις ΖΝΧ 

Πρόταση ΤΕΕ - κτίριο αναφοράς 



 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ  ΑΠΟΦΑΣΗ  
 Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010  

Αριθ. πρωτ.: Δ6/Β/οικ. 5825 
 
 Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων  
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  
•   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
•   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  

Έγκριση ΚΕΝΑΚ 



NOMOΣ Α.Π.Ε  3851/2010  
(ΦΕΚ 85Α’/4.6.2010) 

 
Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
 

Άρθρο 10 : Εφαρμογή Α.Π.Ε. στα κτίρια 

• Οικοδομική άδεια : Ενεργειακή μελέτη τεχνικής, 
περιβαλλοντικής και οικονομικής σκοπιμότητας   
ΑΠΕ, συμπαραγωγή,  
Τηλεθέρμανση, τηλεψύξη, αντλίες θερμότητας 

 
• Υποχρεωτική ηλιακή κάλυψη ζεστού νερού κατά 

60% εκτός ανωτέρω από 1/1/2011 
 
 



• Εως 31/12/2019 υποχρεωτική κάλυψη 
ενεργειακών αναγκών στα νέα κτίρια από ΑΠΕ, 
συμπαραγωγή, …. 

• Για νέα κτίρια ευρύτερου δημοσίου τομέα η 
υποχρέωση αυτή ισχύει από 31/12/2014 

• Ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων : Ικανοποίηση 
ΚΕΝΑΚ «στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό» !!! 
 
 

NOMOΣ Α.Π.Ε  3851/2010  
(ΦΕΚ 85Α’/4.6.2010) 

 
Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
 

Άρθρο 10 : Εφαρμογή Α.Π.Ε. στα κτίρια 



• Επιθεώρηση παλαιών λεβητοστάσιων (>15 
χρονών) : Αξιολόγηση «αποτελεσματικότητας» 
και «διαστάσεων» λέβητα σε σχέση με τις 
ανάγκες του κτιρίου 

• Επιθεώρηση κλιματιστικών εγκαταστάσεων : 
Αξιολόγηση «αποτελεσματικότητας» και 
«διαστάσεων» της εγκατάστασης κλιματισμού 
 
 

NOMOΣ Α.Π.Ε  3851/2010  
(ΦΕΚ 85Α’/4.6.2010) 

 
Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής 
 

Άρθρο 10 : Εφαρμογή Α.Π.Ε. στα κτίρια 



• Επιθεωρητές κτιρίων και επιθεωρητές λεβήτων 
και εγκαταστάσεων κλιματισμού : «έχει 
αποκτήσει σχετικά προς τούτο άδεια» 
 

• Προσόντα, όργανα και διαδικασία χορήγησης 
αδειών, αμοιβές, πρόστιμα,  
 

NOMOΣ Α.Π.Ε  3851/2010  
(ΦΕΚ 85Α’/4.6.2010) 

 
Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής 
 

Άρθρο 10 : Εφαρμογή Α.Π.Ε. στα κτίρια 



• Προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας στις 
κατοικίες 

• Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων  
• Φορείς : ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ή άλλοι 
• Ανευ αδείας οι εργασίες μικρής κλίμακας 
• Το ΤΣΜΕΔΕ πληρώνει 

 

NOMOΣ Α.Π.Ε  3851/2010  
(ΦΕΚ 85Α’/4.6.2010) 

 
Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής 
 

Άρθρο 10 : Εφαρμογή Α.Π.Ε. στα κτίρια 



Ευρωπαϊκή οδηγία για τα κτίρια :  
Σήμανση του κτιρίου 



Το Πακέτο 20-20-20 

• ΑΠΕ: 18% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
υποχρεωτικά μέχρι το 2020 (Οδηγία 2009/28/ΕΚ) 

 40% Εθνικός Στόχος ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ 
• Υποχρεωτικός στόχος 10% μέχρι το 2020 για 

βιοκαύσιμα 
• Εξοικονόμηση 20% πρωτογενούς ενέργειας μέχρι το 2020 
• Εμφαση στην δημοπράτηση – Ηλεκτρισμός δεν παίρνει 

κανένα δικαίωμα δωρεάν 
• Τομείς εκτός 2003/87/ΕΚ, μείωση κατά 4% των εκπομπών 

του 2005 (66.7Εκατ) μέχρι το 2020  
• Τομείς εντός 2003/87/ΕΚ όπως όλα τα ΚΜ, μείωση κατά 

1.74% ετησίως 



Μείωση των εκπομπών ΑΦΘ (Οδηγία ETS 2009/29/ΕΚ) 

Για την Ελλάδα 
 
• Συνολικός «στόχος» εκπομπών περίπου 122Εκατ. τον 

(64+58?)  
•   +10% σε σχέση με το Ετος Βάσης (108Εκατ.τον)  
•    -12% σε σχέση με το 2005 (134Εκατ. τον) και 
•    -30% σε σχέση με την αναμενόμενη εξέλιξη το 

2020      (175Εκατ. Τον) 
•    -16% εως και -24% για τις εγκαταστάσεις EU-ETS 

σε σχέση  με το 2008-12 (69Εκατ. τον) 
 



2. Κτιριακό κέλυφος  
 
α) Θερμομόνωση 
β) Το κτίριο αναφοράς : εξωτερικές επιφάνειες με συντελεστή 
απορροφητικότητας ηλιακής ακτινοβολίας 0,40 για τοιχοποιίες, 0,40 για 
δώματα και 0,60 για επικλινείς στέγες.  
 
Αντίστοιχα, ο συντελεστής εκπομπής θερμικής ακτινοβολίας για τις 
εξωτερικές επιφάνειες του κτιρίου αναφοράς είναι 0,80.  
 
γ) Τα ανοίγματα του κτιρίου αναφοράς διαθέτουν τα απαραίτητα σταθερά 
εξωτερικά σκίαστρα (πρόβολοι, περσίδες, πέργκολες, μπαλκόνια κ.α.), 
λόγω των οποίων ο μέσος συντελεστής σκίασής τους κατά τη θερινή 
περίοδο είναι τουλάχιστον 0,70 για τις νότιες όψεις και 0,75 για τις όψεις 
με δυτικό και ανατολικό προσανατολισμό.  
 
Για τη χειμερινή περίοδο ο μέσος συντελεστής σκίασης προκύπτει 
ανάλογα με τον τύπο σκιάστρου και όπως καθορίζεται με σχετική ΤΟΤΕΕ 
κατόπιν έγκρισής της με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ. Τα εσωτερικά 
σκίαστρα (κουρτίνες, περσίδες) των ανοιγμάτων και τα εξωτερικά 
παραθυρόφυλλα, τα οποία δε θεωρούνται σταθερά σκίαστρα, δε 
λαμβάνονται υπόψη.  
 



2. Κτιριακό κέλυφος  
δ) Για το κτίριο αναφοράς ορίζεται ο συντελεστής διαπερατότητας 
των υαλοπινάκων στην ηλιακή ακτινοβολία g = 0,76.  
 
ε) Ο μέσος συντελεστής σκίασης των αδιαφανών κάθετων 
επιφανειών του κτιρίου αναφοράς, τόσο κατά τη θερινή όσο και 
κατά τη χειμερινή περίοδο, ορίζεται σε 0,90.  
 
στ) Ο αερισμός μέσω χαραμάδων για το κτίριο αναφοράς ορίζεται 
σε 5,5 m3/h και ανά m2 κουφώματος. Ο αερισμός μέσω 
τυποποιημένων θυρίδων αερισμού για το κτίριο αναφοράς, 
λαμβάνεται όπως και στο σχεδιαζόμενο κτίριο. Τυπικές τιμές 
ορίζονται με σχετική ΤΟΤΕΕ κατόπιν έγκρισής της με απόφαση του 
Υπουργού ΠΕΚΑ.  



3. Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις  
3.1 Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης  
 
α) Το κτίριο αναφοράς διαθέτει κεντρικό σύστημα θέρμανσης με λέβητα 
πετρελαίου σε λειτουργία υψηλής θερμοκρασίας. Εφόσον στην περιοχή 
οικοδόμησης του κτιρίου υπάρχει υποδομή για τηλεθέρμανση, τότε στο 
κτίριο αναφοράς θα λαμβάνονται υπόψη τα τεχνικά 15  
χαρακτηριστικά του εναλλάκτη θερμότητας τηλεθέρμανσης. Τα γενικά 
χαρακτηριστικά του συστήματος κεντρικής θέρμανσης για το κτίριο 
αναφοράς είναι τα εξής:  
 
- Ο κεντρικός λέβητας είναι πιστοποιημένος με βαθμό ενεργειακής 
απόδοσης τριών αστέρων (***).  
 
- Η διαστασιολόγηση της εγκατάστασης θέρμανσης καθορίζεται με 
σχετικές ΤΟΤΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη των φορτίων, 
ακόμα και στις πιο δυσμενείς ημέρες του χειμώνα.  
 
β) Το κτίριο αναφοράς διαθέτει θερμοστατικό έλεγχο της θερμοκρασίας 
εσωτερικού χώρου ανά ελεγχόμενη θερμική ζώνη του.  
 



γ) Το κτίριο αναφοράς διαθέτει σύστημα αντιστάθμισης.  
 
δ) Σε περίπτωση που το εξεταζόμενο κτίριο δε διαθέτει σύστημα 
θέρμανσης, τότε θεωρείται ότι θερμαίνεται όπως ακριβώς και το κτίριο 
αναφοράς.  
 
ε) Σε περίπτωση που το εξεταζόμενο κτίριο κατοικίας θερμαίνεται με τη 
χρήση αντλιών θερμότητας, θεωρείται ότι και το κτίριο αναφοράς διαθέτει 
τοπικά συστήματα (αντλίες θερμότητας ενός ή πολλαπλών εσωτερικών 
στοιχείων), με συντελεστή συμπεριφοράς COP= 3,2.  
 
στ) Σε περίπτωση που το εξεταζόμενο κτίριο τριτογενή τομέα θερμαίνεται 
με τη χρήση αντλιών θερμότητας, θεωρείται ότι και το κτίριο αναφοράς 
διαθέτει τοπικά ή/και κεντρικά συστήματα θέρμανσης με συντελεστή 
συμπεριφοράς COP=3,2 για αερόψυκτα συστήματα και COP=4,3 για 
υδρόψυκτα  



3.2 Εγκατάσταση ψύξης/κλιματισμού:  
 
α) Σε περίπτωση που το εξεταζόμενο κτίριο δε διαθέτει σύστημα 
ψύξης/κλιματισμού, τότε θεωρείται ότι κλιματίζεται όπως ακριβώς και 
το κτίριο αναφοράς.  
 
β) Το κτίριο αναφοράς για τις κατοικίες διαθέτει τοπικά συστήματα 
(αντλίες θερμότητας ενός ή πολλαπλών εσωτερικών στοιχείων) που 
καλύπτουν τμήμα των εσωτερικών χώρων της κατοικίας. Τα πρότυπα 
χαρακτηριστικά του συστήματος ψύξης για το κτίριο αναφοράς είναι τα 
εξής:  
 
- Τοπικά συστήματα ψύξης με βαθμό ενεργειακής απόδοσης EER = 
3,0.  
 
- Διαστασιολόγηση της εγκατάστασης ψύξης σύμφωνα με σχετικές 
ΤΟΤΕΕ.  
 
- Η ενεργειακή κατανάλωση του συστήματος ψύξης για το κτίριο 
αναφοράς λαμβάνεται ίση με το 50% της κατανάλωσης που 
υπολογίζεται με βάση την καθαρή συνολική επιφάνεια της κατοικίας.  



3.2 Εγκατάσταση ψύξης/κλιματισμού:  
 
γ) Το κτίριο αναφοράς για τον τριτογενή τομέα διαθέτει τοπικά 
ή/και κεντρικά συστήματα ψύξης που καλύπτουν όλους του 
εσωτερικούς χώρους. Τα πρότυπα χαρακτηριστικά του 
συστήματος ψύξης για το κτίριο αναφοράς είναι τα εξής:   
 
- Μονάδες παραγωγής ψύξης τοπικές ή κεντρικές (ψύκτες, 
αντλίες θερμότητας, τοπικά κλιματιστικά) με βαθμό 
ενεργειακής απόδοσης EER = 2,8 για τοπικές ή κεντρικές 
αερόψυκτες μονάδες και EER = 3,8 για υδρόψυκτες μονάδες.  
 
- Διαστασιολόγηση της εγκατάστασης ψύξης σύμφωνα με 
σχετικές ΤΟΤΕΕ.  



3.3 Τερματικές μονάδες κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού 
και δίκτυα διανομής θέρμανσης ψύξης του κτιρίου αναφοράς: 
 
α) Ο τύπος των τερματικών μονάδων, καθώς και η διάταξη και το 
μήκος των σωληνώσεων διανομής θέρμανσης και ψύξης των 
χώρων λαμβάνονται όπως στο εξεταζόμενο κτίριο.  
 
β) Για τις τερματικές μονάδες του κτιρίου αναφοράς (σώματα 
καλοριφέρ, μονάδες στοιχείου ανεμιστήρα - fancoils, κεντρικές 
κλιματιστικές μονάδες -ΚΚΜ) ισχύουν τα εξής:  
 
- Για τις ΚΚΜ του κτιρίου αναφοράς του τριτογενή τομέα η ισχύς των 
ανεμιστήρων (προσαγωγής ή επιστροφής) λαμβάνεται ίση με 1,5 
kW/(m3/s). Σε ειδικές περιπτώσεις όπου απαιτείται διάταξη ειδικών 
φίλτρων, ή/και υπάρχει σύστημα ύγρανσης, ή/και σύστημα 
ανάκτησης θερμότητας, η ισχύς των ανεμιστήρων για το κτίριο 
αναφοράς λαμβάνεται ίση με 2,5 kW/(m3/s).  
 



- Όλες οι ΚΚΜ του κτιρίου αναφοράς του τριτογενή τομέα με 
παροχή νωπού αέρα ≥ 60%, διαθέτουν σύστημα ανάκτησης 
θερμότητας με εναλλάκτη θερμότητας και με συντελεστή 
ανάκτησης ηR= 0,5.  
 
- Το σύστημα ύγρανσης αέρα του κτιρίου αναφοράς του 
τριτογενή τομέα είναι ίδιο με εκείνο του εξεταζόμενου κτιρίου, και 
μπορεί να είναι ενσωματωμένο στην ΚΚΜ ή όχι.  
 
- Για τις μονάδες στοιχείου ανεμιστήρα (fancoils), η ισχύς του 
ανεμιστήρα για το κτίριο αναφοράς είναι ίδια με αυτή του 
εξεταζόμενου κτιρίου.  
 
- Οι αεραγωγοί διανομής κλιματιζόμενου αέρα (προσαγωγής και 
ανακυκλοφορίας) του κτιρίου αναφοράς διαθέτουν 
θερμομόνωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 8 της 
παρούσας και της σχετικής ΤΟΤΕΕ κατόπιν έγκρισής της με 
απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ.  



3.6 Σύστημα φωτισμού κτιρίου αναφοράς τριτογενή τομέα:  
 
α) Η στάθμη και η αντίστοιχη εγκατεστημένη ισχύς γενικού φωτισμού 
λαμβάνονται όπως ορίζεται με σχετική ΤΟΤΕΕ κατόπιν έγκρισής της 
με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ. Η ενεργειακή απόδοση των 
φωτιστικών είναι 55 lumen/W. Για επιφάνεια μεγαλύτερη από 15m2 ο 
τεχνητός φωτισμός ελέγχεται με χωριστούς διακόπτες. Στους χώρους 
με φυσικό φωτισμό εξασφαλίζεται η δυνατότητα σβέσης τουλάχιστον 
του 50% των λαμπτήρων που βρίσκονται εντός αυτών.  
 
β) Ο γενικός φωτισμός παρέχεται από λαμπτήρες φθορισμού, οι 
οποίοι διαθέτουν ηλεκτρονικό στραγγαλιστικό πηνίο με δείκτη 
ενεργειακής απόδοσης (EEI) κατηγορίας A3 σύμφωνα με κατάταξη 
της Επιτροπής της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Φωτιστικών 
(CELMA) και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/55/ΕΕ.  
 
γ) Εξαίρεση αποτελούν οι χώροι με ειδικές απαιτήσεις λειτουργικού 
φωτισμού, όπως αυτοί προσδιορίζονται με σχετική ΤΟΤΕΕ κατόπιν 
έγκρισής της με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, όπου ο φωτισμός 
του κτιρίου αναφοράς λαμβάνεται όπως στο εξεταζόμενο κτίριο.  



Ενεργειακή κλάση κτιρίων  
βάσει του κτιρίου αναφοράς 

Ενεργειακή Κλάση Όρια κλάσης Όρια κλάσης 

Α+ A+ < 0,33•RR T < 0,33 

Α 0,33•RR ≤   Α < 0,5•RR 0,33 < T  < 0,5 

Β+ 0,5•RR ≤  Β+ < 0,75•RR 0,5 < T  < 0,75 

Β 0,75•RR ≤  Β+ < 1,0•RR 0,75 < T  < 1,0 

Γ 1,0•RR ≤  Γ < 1,41•RR 1,0 < T  < 1,41 

Δ 1,41•RR ≤  Δ < 1,82•RR 1,41 < T  < 1,82 

Ε 1,82•RR ≤  Ε < 2,27•RR 1,82 < T  < 2,27 

Ζ 2,27•RR ≤  Ζ < 2,73•RR 2,27 < T  < 2,73 

Η 2,73•RR ≤  Η 2,73 < T 



Νέες κλιματικές ζώνες 



ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΟ  

Συντελεστής θερμοπερατότητας 
[W/m2.K] 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ 
Α Β Γ Δ 

Εξωτερική οριζόντια επιφάνεια σε επαφή με τον 
εξωτερικό αέρα (οροφές) UD 0,5 0,4 0,4 0,35 

Εξωτερικοί τοίχοι σε επαφή με τον εξωτερικό 
αέρα UW 0,6 0,5 0,45 0,4 

Δάπεδα χώρων διαμονής σε επαφή με τον 
εξωτερικό αέρα (pilotis)  UDL 0,5 0,45 0,4 0,35 

Δάπεδα σε επαφή με το έδαφος ή με κλειστούς 
μη θερμαινόμενους χώρους UG 1,2 0,9 0,75 0,7 

Διαχωριστικοί τοίχοι σε επαφή με μη 
θερμαινόμενους χώρους  UWΕ 1,5 1,0 0,8 0,7 

Ανοίγματα (παράθυρα, πόρτες μπαλκονιών κλπ) 
UF 3,2 3,0 2,8 2,6 

Γυάλινες προσόψεις μη ανοιγόμενες ή μερικώς 
ανοιγόμενες UGF 2,20 2,0 1,80 1,80 

Απαιτήσεις θερμοπερατότητας 



Απαιτήσεις θερμοπερατότητας 

 Um (W,F) =1,86 W/(m2.K) 





Απαιτήσεις σκίασης εκτός κατοικίας 

Κλιματική 
Ζώνη 

Συντελεστής Σκίασης θερινής Περιόδου από Σταθερά σκίαστρα 
Οριζόντια Σκιάδια So Πλευρικά Σκιάδια Sf Σκίαση 

ορίζοντα Sh 

Προσανατολισμός Όψεων Ανοιγμάτων 
Α, Δ Ν Α, Δ Ν Α, Δ Ν 

Α 0,5 0,4 1 1 
Ίδιος με υπό 
μελέτη κτίριο. 
Για καθαρό 

ορίζοντα Sh=1 
Για χαμηλά 

εμπόδια Sh=0,8 
Για ψηλά 

εμπόδια Sh=0,5 

Β 0,6 0,5 1 1 
Γ 0,7 0,5 1 1 

Δ 0,8 0,6 1 1 

Συντελεστής Σκίασης Χειμερινής Περιόδου 
Α 0,9 0,9 1 1 Ίδιος με υπό 

μελέτη κτίριο. 
Για καθαρό 

ορίζοντα Sh=1 
Για χαμηλά 

εμπόδια Sh=0,8 
Για ψηλά 

εμπόδια Sh=0,5 

Β 0,9 0,9 1 1 
Γ 0,9 1 1 1 

Δ 0,9 1 1 1 



Συμμετοχή των υαλοστασίων  
στην ενεργειακή απόδοση 

• Θερμομόνωση κτιρίου 
(συντελεστής U ή k) 
(NFRC 100) 

• Διαπερατότητα ολικής 
ηλιακής ακτινοβολίας g  
(NFRC 200) 

• Διαπερατότητα στο 
φωτεινό φάσμα ηλιακής 
ακτινοβολίας (NFRC 200) 

• Διείσδυση αέρα  
(NFRC 400) 

 

 



Α. Μειωμένες χειμερινές απώλειες θερμότητας 

Β. Μειωμένα θερινά ηλιακά κέρδη 

Εκτός 

Επίστρωση 
χαμηλής 
εκπομπής 

Εκτός Εντός 

Η αγωγή θερμότητας 
δεν επηρεάζεται 

Μειωμένη 
μετάδοση  
 
 
με  ακτινο-
βολία 

Επίστρωση 
χαμηλής 
εκπομπής 

Ορατό φάσμα 
ακτινοβολίας  
 
ελαφρώς μειωμένο 

Συντελεστής ολικής ηλιακής διαπερατότητας 



NFRC 400 
• Σήμανση και πιστοποίηση από 

κατασκευαστή 
• Περιστρεφόμενες θύρες : όχι άνω των 1.0 

cfm/ft2 

• Όλα τα λοιπά προϊόντα : 0.4 cfm/ft2 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΕ (ΚΕΝΑΚ) 
• 5,5 m3/h/m2 για σύγχρονα ανοιγόμενα 

κουφώματα με στεγανοποιητικά 
παρεμβύσματα. 

• 7,5 m3/h/m2 για συρόμενα κουφώματα μονού 
ή διπλού υαλοπίνακα με στεγανοποιητικές 
ψήκτρες. 

• 12 m3/h/m2 για ανοιγόμενα κουφώματα 
παλαιού τύπου χωρίς στεγανωτικά. 
 
 
 

Διείσδυση αέρα σε θύρες και παράθυρα 



• Παραγωγή θερμότητας μέσω κεντρικών μονάδων θέρμανσης με λέβητα και 
χρήση πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Ο κεντρικός λέβητας θα είναι 
πιστοποιημένος με βαθμό ενεργειακής απόδοσης δύο αστέρων (**).  

•  Διαστασιολόγηση της εγκατάστασης θέρμανσης σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης 
κάλυψη των φορτίων ακόμα και τις πιο δυσμενείς ημέρες του χειμώνα. 

•  Αυτονομία θέρμανσης όπου απαιτείται από τους κανονισμούς όπως στην 
περίπτωση πολυκατοικίας (ανά διαμέρισμα) ή σε άλλες ειδικές περιπτώσεις 
κτιρίων με παράλληλη χρήση διαφορετικών χρηστών (πολυκαταστήματα, 
κτίρια γραφείων κλπ). 

•  Θερμοστατικός έλεγχος της θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου ανά 
ελεγχόμενη ζώνη (π.χ. διαμέρισμα, κατάστημα σε εμπορικό κέντρο. κλπ.).  

•  Θερμιδομέτρηση για την κατανομή δαπανών θέρμανσης, μέσω 
θερμιδομετρητή, σε όποιους τύπους κτιρίων απαιτείται.  
 
 

Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης  
του κτιρίου αναφοράς 



• Τοπικά ή κεντρικά συστήματα ψύξης με συντελεστή ενεργειακής απόδοσης 
EER = 2,8. 
 

• Διαστασιολόγηση της εγκατάστασης ψύξης σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ.  

  
 
• Θερμομόνωση των σωληνώσεων του δικτύου διανομής και 

επανακυκλοφορίας του ψυχρού ρευστού για ψύξη. Κάθε στοιχείο των 
σωληνώσεων διανομής ψυχρού νερού μονώνεται σύμφωνα με τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των μονώσεων που αναφέρονται στον Πίνακα 4.1. 

  
 
 

Εγκατάσταση ψύξης/κλιματισμού του κτιρίου αναφοράς 



Κεντρική θέρμανση με μονοσωλήνιο και δισωλήνιο σύστημα 



Κεντρική 
θέρμανση με 
μονοσωλήνιο 

σύστημα 



Θέρμανση με 
ενδοδαπέδιο 

σύστημα 



Κεντρική θέρμανση με αεραγωγούς 



Θέρμανση με αντλία θερμότητας 



Θέρμανση με γεωθερμική αντλία θερμότητας 



Θέρμανση με υποστήριξη ηλιακής ενέργειας 



Παθητικό σύστημα θέρμανσης : τοίχος μάζας 



Παθητικό σύστημα θέρμανσης : Θερμοκήπιο 



Παθητικά συστήματα θέρμανσης :  
Βιοκλιματική κατοικία στις Σέρρες 



Παθητικά συστήματα θέρμανσης : Εκδήλωση ΣΟΛΑΡ 



Παθητικά συστήματα θέρμανσης : Γραφείο Τσίπηρα 



Τοίχος Trombe : Γραφείο Τσίπηρα 



Τοίχος Trombe : 
Γραφείο Τσίπηρα 



Βιοκλιματική κατοικία στις Σέρρες : Βόρεια όψη 



Βιοκλιματική 
κατοικία στα 

Κηπιά Καβάλας 
Γραφείο Τσίπηρα 



Ειδικά επαγγελματικά σχολεία στα Σέρρας 



Ειδικά επαγγελματικά σχολεία στα Σέρρας 



Κεντρική θέρμανση με κεντρική αντιστάθμιση θερμοκρασίας 



Κεντρική θέρμανση με κεντρική αντιστάθμιση κατά ζώνη 



Κεντρική αντιστάθμιση με τρίοδο βάννα  



Ψύξη/θέρμανση με ΚΜ και δισωλήνιο σύστημα 



Ψύξη/θέρμανση με ΚΜ και τρισωλήνιο σύστημα 



Ψύξη/θέρμανση με ΚΜ και τετρασωλήνιο σύστημα 



Ψύξη/θέρμανση με αεραγωγούς και τοπικές ΚΜ 



Εναλλάκτες ανάκτησης θερμότητας 



Πύργος ψύξεως 

Συμπυκνωτής 

Στραγγαλιστής   -   Συμπιεστής 

Εξατμιστήρας 

Κυκλοφορητής 

Τρίοδος βαλβίδα αναμίξεως 

Παραγωγή 
εψυγμένου νερού 
στον εξατμιστή 

Ψύξη  συμπυκνωτή 
με πύργο ψύξεως 

Διανομή ψύξεως 

Έμμεση ψύξη 



Τυπικές μονάδες τοπικού αερισμού/κλιματισμού 



Βαθμός απόδοσης ανεμιστήρα 

Βαθμός απόδοσης μετάδοσης κίνησης (π.χ. ιμάντες) 

Βαθμός απόδοσης κινητήρα 

Βαθμός απόδοσης ρυθμιστή στροφών 

Καταναλισκόμενη ηλεκτρική ισχύς ηλεκτρισμού 



Υδραυλική εξισορρόπηση σε επίπεδο σώματος 



Δίκτυα Διανομής χωρίς υδραυλική εξισορρόπηση  



Δίκτυα Διανομής με υδραυλική εξισορρόπηση  



A/A Είδος εγκαταστάσεων και πάχος Ελάχιστο πάχος μόνωσης με 
αγωγιμότητα λ=0,035 [W/(m.K)] 

1 Εσωτερική διάμετρος έως  19 mm 
2 Εσωτερική διάμετρος από έως  

3 Εσωτερική διάμετρος από έως  Αναλογική αύξηση πάχους 
μόνωσης έως 50 mm 

4 Εσωτερική διάμετρος >  50 mm 

5 Εγκαταστάσεις 1 έως 4 εντός τοίχου 
ή οροφής  ½ της αντίστοιχης τιμής 

6 Όλες οι εγκαταστάσεις κλιματισμού 
και εξοπλισμός 

Απαιτούμενες μονώσεις εγκαταστάσεων 



• Προσαγωγή νωπού αέρα βάσει του μέγιστου αριθμού συγκέντρωσης 
ατόμων στον υπό μελέτη χώρο, και βάσει του απαιτούμενου νωπού αέρα 
ανά άτομο, Τ.Ο.ΤΕΕ 2425.  

 
• Το σύστημα μηχανικού αερισμού διαθέτει εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας 

με συντελεστή ανάκτησης θερμότητας 60%. 
 
• Όπου απαιτείται σύστημα αερισμού των χώρων του κτιρίου αναφοράς βάσει 

των προτύπων η ειδική απορρόφηση  ισχύος του εξαεριστήρα θα 
λαμβάνεται ίση με 1,0 kW/(m³/s). 
 

Εξαερισμός ή μηχανικός αερισμός 
του κτιρίου αναφοράς 



• Σε όλα τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια, υποχρεωτική η κάλυψη 
μέρους των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης από ηλιοθερμικά συστήματα.  

• Το ελάχιστο ποσοστό του ηλιακού μεριδίου σε ετήσια βάση καθορίζεται σε 
60%.  

• Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει  
– για τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 του ν. 3661/08, καθώς και  

– όταν οι ανάγκες σε ΖΝΧ καλύπτονται από άλλα αποκεντρωμένα συστήματα 
παροχής ενέργειας που βασίζονται σε ΑΠΕ, ΣΗΘ, συστήματα τηλεθέρμανσης σε 
κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου, καθώς και αντλιών θερμότητας των 
οποίων ο εποχιακός βαθμός απόδοσης (SPF) είναι μεγαλύτερος από (1,15 Χ 
1/η), όπου η είναι ο λόγος της συνολικής ακαθάριστης παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας προς την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2009/28/ΕΚ. Μέχρι να 
καθορισθεί νομοθετικά η τιμή του η, ο SPF πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 
3,3..  

Παραγωγή ΖΝΧ : Κεντρικά ηλιακά συστήματα 



ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ Α Β Γ Δ 

Ποσοστό ετήσιας κάλυψης της θερμικής 
ενέργειας για ΖΝΧ με ηλιακή ενέργεια (%) 60% 60% 60% 60% 

Κτίριο αναφοράς 15% 15% 15% 15% 

Παραγωγή ΖΝΧ : απαιτήσεις για νέα κτίρια 
 



Παραγωγή ΖΝΧ : Κεντρικά ηλιακά συστήματα 



Παραγωγή ΖΝΧ : Κεντρικά ηλιακά συστήματα 



Παραγωγή ΖΝΧ : Κεντρικά ηλιακά συστήματα 

Πεδίο συλλεκτών 

Θερμοδοχεία (boiler) 

Προσαγωγή/επιστροφή  
ζεστού νερού χρήσης  

Λέβητας Ψύκτης 
απορρόφησης 

Σώματα κεντρικής θέρμανσης (FCU) 





Τεχνολογία λαμπτήρων 

ΟΚ 

ΟΚ 

ΟΚ 

ΟΚ 

ΟΚ 

ΟΚ 

Καλό -
μέτριο 

Μέτριο-
δύσκολο 

Πολύ 
δύσκολο 

Χρώμα Απόδοση Συγκέν-
τρωση 

Διάρκεια 
ζωής 

Δυνατή 

Δυνατή 

Δυνατή 

Δυνατή 

Δυνατή 

Υψηλή 

Υψηλή 

Υψηλή 

Υψηλή 

Χαμηλή 

Χαμηλή 

Υψηλή 

Υψηλή 

Υψηλή 

Υψηλή 

Υψηλή 

Υψηλή 

Υψηλή 

Πυρακτώσεως 

Αλογόνου 

Φθορισμού συμπαγείς 

Φθορισμού συμπαγείς 

Φθορισμού 

Ατμών υδραργύρου υψ. πίεσης 

Ατμών αλογονούχων μετάλ. υψ. πίεσης 

Ατμών νατρίου υψ. πίεσης 

Ατμών νατρίου χαμηλής πίεσης 



Για τις ακόλουθες χρήσεις χώρων ο έλεγχος του φωτισμού στο κτίριο 
αναφοράς απαιτείται να γίνεται με αυτόματο διακόπτη και αισθητήρα 
παρουσίας:  
•χώροι διασκέψεων, συναντήσεων και σεμιναρίων 
•χώροι εστίασης/μαγειρείων/αποθηκών 
•αποχωρητήρια και χώροι υγιεινής (εκτός κατοικίας) 
•αίθουσες αναμονής, σαλόνια 
•γειτονικοί χώροι χωρίς αίθουσες αναμονής 
•διάδρομοι 
•υπολογιστικά κέντρα  
•αίθουσες αθλητικών κέντρων 
 

Στις υπόλοιπες χρήσεις ο έλεγχος γίνεται με χειροκίνητο διακόπτη. 
  
 

Ρύθμιση-έλεγχος φωτισμού 



Ζώνες φυσικού φωτισμού παραθύρων 



Ζώνες φυσικού φωτισμού φεγγιτών 



Ζώνη φυσικού 
φωτισμού 

Επίπεδο 
χρήσεως 

Ζώνες φυσικού φωτισμού και επίπεδο χρήσεως 



Ζώνη φυσικού 
φωτισμού 

Επίπεδο 
χρήσεως 

Ανοίγματα στέγης 

Ζώνες φυσικού φωτισμού και επίπεδο χρήσεως 



Αλληλεπίδραση φυσικού και τεχνικού φωτισμού 
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