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Τν γεληθόηεξν πιαίζην ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  ζηνλ 

θηεξηαθό ηνκέα κεηά ηνλ ΚΔΝΑΚ νξηνζεηήζεθε κέζσ ηεο νδεγίαο 31/2010 ε νπνία 

απνηέιεζε ηε βάζε γηα ζεκαληηθά απζηεξόηεξεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θαη 

ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη θαη ην θηιόδνμν ζρέδην γηα θαηαζθεπή θηεξίσλ ζρεδόλ 

κεδεληθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο από ην 2018-2020. 

 

Δπηθνπξηθά, ζηνλ θαλνληζκό 244/2012 πξνο ζπκπιήξσζε ηεο 2010/31/ΔΔ 

θαζνξίζηεθε  ην κεζνδνινγηθό πιαίζην γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ επηπέδσλ βέιηηζηνπ 

θόζηνπο ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ ελεξγεηαθήο απόδνζεο ησλ θηεξίσλ θαη ησλ 

δνκηθώλ ζηνηρείσλ. Τέινο ζηελ κεζνδνινγία πνπ αλαπηύρζεθε ιήθζεθαλ ππόςε θαη νη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο (2012/C 115/01) πνπ ζπλνδεύνπλ ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) αξ. 

244/2012. 

 

Πξόζθαηα ε Δ. νδεγία 31/2010 ηξνπνπνηήζεθε από ηελ 844/2018, εηζάγνληαο έλλνηεο 

θαη ζηόρνπο ώζηε λα επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία “βαζηάο” αλαθαίληζεο ζηηο Φώξεο – Κ.Μ. 

Ειςαγωγι 
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Με τον όρο «κτιρια αναφοράσ» εννοοφμε τα αντιπροςωπευτικά - τυπικά κτιρια. 
 
Ο κακοριςμόσ αυτϊν των κτιρίων ζγινε ςφμφωνα με τισ εξισ υποπεριπτϊςεισ: 
 Βάςθ χριςθσ : 

• Μονοκατοικίεσ 
• Πολυκατοικίεσ – υγκροτιματα κατοικιϊν 
• Κτιρια γραφείων  
 

 Βάςθ τθσ παλαιότθτασ του κτιρίου.  
• Τφιςτάμενα κτιρια – Πριν τθν ιςχφ του ΚΘΚ (<’79) 
• Τφιςτάμενα κτιρια – Με ιςχφ του ΚΘΚ (1980-2000) 
• Τφιςτάμενα κτιρια –(2000-2010) με υπολογιςμό κερμογεφυρϊν 
• Τφιςτάμενα κτιρια– Κατά ΚΕΝΑΚ 
• Νζα κτιρια 
 

 Βάςθ κλιματικισ ηϊνθσ : 
• Α, Β, Γ, Δ κλιματικι ηϊνθ 
 

1. Κακοριςμόσ κτθρίων αναφοράσ 
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2.Προςδιοριςμόσ μζτρων ενεργειακισ απόδοςθσ για κάκε τυπικό 
κτιριο 

Σα μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ που εξετάςτθκαν: 
• Σοποκζτθςθ πρόςκετθσ μόνωςθσ  
• Αντικατάςταςθ κουφωμάτων 
• Δθμιουργία καλφτερθσ ςκίαςθσ 
• Βελτίωςθ ςυςτιματοσ κζρμανςθσ 
• Βελτίωςθ ςυςτιματοσ παραγωγισ ηεςτοφ νεροφ χριςθσ 
• Εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων 
• ΘΘ μικρισ κλίμακασ 
• Θλιακι υποβοικθςθ για κζρμανςθ χϊρων και κεντρικι παραγωγι ΗΝΧ 
• Σθλεκζρμανςθ 
• Αυτοματιςμοί 
• Αλλά και ςυνδυαςμοί των παραπάνω (δζςμεσ μζτρων) κακϊσ δφναται να 

επιφζρουν πολφ καλφτερα αποτελζςματα απ’ ότι ωσ μεμονωμζνα μζτρα 
 

 Αριθμόσ ςεναρίων ανά τυπικό κτήριο που εξετάςτηκαν: 800.000 - 1.200.000 
 Υπολογιςτικόσ χρόνοσ ενεργειακών προςομοιώςεων ανά τυπικό κτήριο: >2.200 Ώρεσ! 
 Χρηςιμοποιήθηκαν 48 Η/Υ  x 2 Ταυτόχρονεσ Προςομοιώςεισ ανά Η/Υ. 
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Ο ςτόχοσ τθσ διαδικαςίασ υπολογιςμοφ ιταν να κακοριςτεί θ ετιςια ςυνολικι 
κατανάλωςθ ενζργειασ με βάςθ τθν πρωτογενι ενζργεια, θ οποία περιλαμβάνει τθ 
χριςθ ενζργειασ για κζρμανςθ, ψφξθ, αεριςμό, ΗΝΧ και φωτιςμό (γραφεία μόνο).  
 
Τπολογίηεται πρϊτα θ τελικι ενζργεια που απαιτείται για κζρμανςθ, ψφξθ → θ 
τελικι ενζργεια που απαιτείται για όλεσ τισ άλλεσ χριςεισ ενζργειασ → θ χριςθ 
πρωτογενοφσ ενζργειασ. 

 
Θ «πορεία» του υπολογιςμοφ είναι από τισ ανάγκεσ ςτθ πθγι. 

 
 
 

 

3. Υπολογιςμόσ τθσ ηιτθςθσ τελικισ πρωτογενοφσ ενζργειασ 
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3. Υπολογιςμόσ τθσ ηιτθςθσ τελικισ πρωτογενοφσ ενζργειασ 
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φμφωνα με τθν οδθγία 2010/31/ΕΕ, τα κράτθ μζλθ υποχρεοφνται να προςδιορίςουν 
βζλτιςτα από πλευράσ κόςτουσ επίπεδα των ελαχίςτων απαιτιςεων ενεργειακισ 
απόδοςθσ. Θ μζκοδοσ απευκφνεται ςτισ εκνικζσ αρχζσ (όχι ςτουσ επενδυτζσ) και το 
επίπεδο του βζλτιςτου κόςτουσ δεν υπολογίηεται για κάκε περίπτωςθ, αλλά για τθν 
εκπόνθςθ γενικϊν εφαρμοςτζων (ι εφαρμοςτικϊν) κανονιςμϊν ςε εκνικό επίπεδο. 
 
Θ εκτίμθςθ των βζλτιςτων επιπζδων κόςτουσ των ελάχιςτων απαιτιςεων ενεργειακισ 
απόδοςθσ κτθρίων πραγματοποιικθκε και ςε μακροοικονομικό επίπεδο και ςε 
χρηματοοικονομικό  για όλθ τθ διάρκεια του κφκλου ηωισ του κτθρίου. 
 
• Μακροοικονομικι ςκοπιά:  Εξαιρουμζνων όλων των εφαρμοςτζων (ι επιβαλλόμενων) 

φόρων (όπωσ ο ΦΠΑ) και όλων των παρεχόμενων επιδοτιςεων και κινιτρων, αλλά 
ςυμπεριλαμβανομζνου του κόςτουσ για τισ εκπομπζσ CO2 .  

• Χρθματοοικονομικι ςκοπιά: Mε βάςθ τισ τιμζσ που καταβάλλει ο τελικόσ 
καταναλωτισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εφαρμοςτζων φόρων και τελϊν και, κατά 
περίπτωςθ, των επιδοτιςεων, χωρίσ όμωσ το επιπλζον κόςτοσ για τθ μείωςθ των 
εκπομπϊν CO2. 

4. Υπολογιςμόσ του ςυνολικοφ κόςτουσ ωσ κακαρι παροφςα αξία  
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Οι βαςικζσ κατθγορίεσ κόςτουσ που λιφκθκαν υπόψθ ςτουσ υπολογιςμοφσ είναι: 
• Αρχικό κόςτοσ επζνδυςθσ και πικανι επανεπζνδυςθ 
• Ετιςιο κόςτοσ λειτουργίασ 
• Ενεργειακό κόςτοσ 
• Τπολειμματικι αξία επζνδυςθσ 
• Κόςτοσ εκπομπϊν CO2 

 

4. Υπολογιςμόσ του ςυνολικοφ κόςτουσ ωσ κακαρι παροφςα αξία  
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Επιπλζον παράγοντεσ που λιφκθκαν υπόψθ είναι: 
• Προςδιοριςμόσ του οικονομικοφ κφκλου ηωισ  

• κτιρίου 
• δομικοφ ςτοιχείου 
• ςυςτιματοσ 

• Προεξοφλθτικό επιτόκιο 
• Κόςτοσ ενεργειακϊν φορζων 
• Εξελίξεισ των ενεργειακϊν τιμϊν 
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4. Υπολογιςμόσ του ςυνολικοφ κόςτουσ ωσ κακαρι παροφςα αξία  
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κοπόσ τθσ ανάλυςθσ ευαιςκθςίασ ιταν να προςδιοριςτοφν οι ςθμαντικότερεσ 
παράμετροι για τον υπολογιςμό του βζλτιςτου κόςτουσ. Σα δεδομζνα που 
εξετάςτθκαν ιταν τα εξισ: 
 
• Προεξοφλθτικό επιτόκιο. Εφαρμόςτθκαν δφο διαφορετικζσ τιμζσ προεξοφλθτικοφ 

επιτοκίου ςε πραγματικοφσ όρουσ για τον μακροοικονομικό υπολογιςμό (θ μία 
τιμι πρζπει να είναι το 3%) και τζςςερισ διαφορετικζσ τιμζσ για τον 
χρθματοοικονομικό υπολογιςμό (9% , 7%, 5% &3%). 
 

• ενάρια εξζλιξθσ των ενεργειακϊν τιμϊν (1.3, 2.8% & 4.3%). 
 

5. Ανάλυςθ ευαιςκθςίασ δεδομζνων ειςόδου 
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6. Παρουςίαςθ αποτελεςμάτων ωσ νζφθ ςθμείων 

Για κάκε τυπικό κτιριο / Περίοδο καταςκευισ / Κλ. Ηϊνθ δθμιουργικθκαν διαγράμματα 
με: 
• Οριηόντιο άξονα τθν καταναλιςκόμενθ πρωτογενι ενζργεια (kWh/m²/ζτοσ). 
• Κατακόρυφο άξονα το χρθματοοικονομικό (ι μακροοικονομικό) ςυνολικό κόςτοσ 

(κφκλου ηωισ) τθσ δζςμθσ μζτρων (€/m²). 

Φξσκαηηζκνί αλάινγα 

κε ην ζύζηεκα 
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Legend:

Oil boiler

Natural gas boiler

HT/LT heat pumps

Geo heat pump

Biomass boiler

Non-condensing oil boiler

Building envelope SMIPs
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6. Παρουςίαςθ αποτελεςμάτων ωσ νζφθ ςθμείων 

ε κάκε νζφοσ ςθμείων οριοκετικθκαν οι περιοχζσ: 
• ZEB (0-30 kWh/m²/ζτοσ και εφροσ κόςτουσ ζωσ +350 €/m² από το cost optimal ςθμείο). 
• nZEB (20-60 kWh/m²/ζτοσ και εφροσ κόςτουσ ζωσ +350 €/m² από το cost optimal ςθμείο). 
• Cost Optimal (εφροσ 10% επί τθσ διαφοράσ καλφτερου και χειρότερου οικονομικά 

ςεναρίου). 
 

Και τα ςημεία: 
• Σου μετϊπου Pareto. 
• Σων αρχικϊν μεμονωμζνων ςεναρίων επζμβαςθσ για κάκε ςφςτθμα κζρμανςθσ 

και για τισ τζςςερισ κατθγορίεσ αυτοματιςμοφ (Α-Δ). 
• Σθσ αρχικισ εγκατάςταςθσ, με 81 διαφορετικοφσ ςυνδυαςμοφσ τροποποιιςεων 

τθσ κερμομόνωςθσ δομικϊν ςτοιχείων και κουφωμάτων. 
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6. Παρουςίαςθ αποτελεςμάτων ωσ νζφθ ςθμείων 

Περιοχι Cost Optimal -> 
επικράτθςθ λεβιτων Φ.Α. 

Περιοχι nZEB -> επικράτθςθ Α/Θ 

Περιοχι ZEB -> επικράτθςθ Α/Θ και φωτοβολταϊκϊν 

Βαςικό ςενάριο + 
τροποποιιςεισ ςτθ 
κερμομόνωςθ 

Βαςικά ςενάρια ανά 
τεχνολογία κζρμανςθσ 
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6. Παρουςίαςθ αποτελεςμάτων ωσ νζφθ ςθμείων 

 Ανάλυςθ αποτελεςμάτων ανά τεχνολογία 
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7.Ανάλυςθ ςυχνοτιτων εμφάνιςθσ κάκε μζτρου ςτισ οριηόμενεσ 
περιοχζσ 

• Δθμιουργία ιςτογραμμάτων για τθν αποτφπωςθ τθσ ςυχνότθτασ εμφάνιςθσ ςυγκεκριμζνων 
μζτρων ςε ςυνδυαςμό με το αντίςτοιχο ςφςτθμα κζρμανςθσ ςε κάποια από τισ 3 οριηόμενεσ 
περιοχζσ. 
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Σε όλα ςχεδόν τα τυπικά κτήρια παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 
 
• ε παλαιά κτιρια, θ αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ/ZNX οδθγεί ςε 

καλφτερεσ λφςεισ (τόςο ενεργειακά, όςο και από άποψθ κόςτουσ) ζναντι τθσ 
διατιρθςθσ τθσ υπάρχουςασ εγκατάςταςθσ και αναβάκμιςθ τθσ κερμομόνωςθσ. 

•  Θ περιοχι των βζλτιςτων οικονομικά ςεναρίων αποτελείται κατά κφριο λόγο από 
ςενάρια με λέβητεσ ςυμπφκνωςησ Φ.Α. και δευτερευόντωσ από ςυςτιματα αντλιών 
θερμότητασ και λεβήτων ςυμπφκνωςησ πετρελαίου. 

• Οι περιοχζσ ZEB και nZEB περιλαμβάνουν κυρίωσ ςυςτιματα με αντλίεσ θερμότητασ 
αλλά και βελτιϊςεισ ςτθ θερμομόνωςη, ενϊ για τα κτιρια ZEB απαραίτθτοσ γίνεται και 
ο ςυνδυαςμόσ με φωτοβολταϊκά. 

• Σο χρθματοδοτικό κενό μεταξφ βζλτιςτου οικονομικά ςεναρίου και οικονομικότερθσ 
εγκατάςταςθσ nZEB διαφζρει ανάλογα με τθν κλιματικι ηϊνθ, τθν παλαιότθτα κ.ο.κ. 
υνικωσ ανζρχεται ςε τιμζσ 100-200 €/m² για κτιρια καταςκευισ πριν το 2000 και 
κάτω των 100€/m² για νζα κτιρια. 

8. Γενικά ςυμπεράςματα 
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• Θ επίδραςθ του ρυκμοφ 
αφξθςθσ των τιμϊν ενζργειασ 
είναι ςθμαντικά μικρότερθ από 
τθν τιμι του επιτοκίου. 
 
 

• Επίςθσ, δεν παρατθρείται 
ςθμαντικι διαφοροποίθςθ τθσ 
επίδραςθσ ςε ςχζςθ με το 
ςφςτθμα κζρμανςθσ, με 
εξαίρεςθ τθν διατιρθςθ του 
υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ . 

  

9. Επίδραςθ επιτοκίου και ρυκμοφ αφξθςθσ των τιμϊν ενζργειασ 

  

  

 

 1 

primary energy consumption (kWh/m2.y)

NZEB

MFH building, Climate zone B, P1

Li
fe

 c
yc

le
 c

o
st

 (
€

/m
2
)

7 %
5 %
3 %

9 %

interest rate

primary energy consumption (kWh/m2.y)

NZEB

MFH building, Climate zone B, P1

Li
fe

 c
yc

le
 c

o
st

 (
€

/m
2
)

1.3 %

4.3 %
2.8 %

increase rate of energy prices

200

300

400

500

600

700

800

2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

Li
fe

 c
yc

le
 c

o
st

 (
€

/m
2
)

interest state (%)

ΜFH building, Climate zone B, P1

300

400

500

600

1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5%

Li
fe

 c
yc

le
 c

o
st

 (
€

/m
2
)

annual increase rate of energy prices (%)

ΜFH building, Climate zone B, P1

Legend:

Oil boiler

Natural gas boiler

HT/LT heat pumps

Biomass boiler

Non-condensing oil boiler

Building envelope SMIPs



Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants 
Prof. E. Kakaras –  Assoc. Prof. S. Karellas 

Platon Pallis, M.Sc., PhD Candidate LSBTP 

10. Μελζτθ περιπτϊςεων για νζα κτιρια 

Διερεφνθςθ των μζτρων που εφαρμοηόμενα ςε νζο κτιριο (βάςθ Κ.Εν.Α.Κ.) 
επιτρζπουν δθμιουργία νζων nZEB: 
• Βελτίωςθ κερμομόνωςθσ: Αφξθςθ κόςτουσ. Μείωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ κατά 

8-10% 
• Βελτίωςθ αυτοματιςμϊν: Μείωςθ κόςτουσ. Μείωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ 

~18% 
• Φωτοβολταϊκά ι θλιακι υποβοικθςθ: Απαραίτθτα για τισ προδιαγραφζσ που 

τζκθκαν για το nZEB 

 

Μονοκατοικίεσ -> υνδυαςμόσ: 
• PV με Α\Θ 
• Θλιοκερμικϊν με λζβθτεσ 
 
Πολυκατοικίεσ: 
• Θλιοκερμικά οδθγοφν ςε αποτελεςματικότερεσ 

επενδφςεισ λόγω κεντρικοφ ςυςτιματοσ ΗΝΧ 
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11. Μελζτθ από τθ ςκοπιά τθσ εντόκου περιόδου αποπλθρωμισ για τα 
παλιά κτιρια 

• Απλι Περίοδοσ Αποπλθρωμισ (Α.Π.Α.)  = (Κόςτοσ επζνδυςθσ) / (€ 
εξοικονομοφνται ςε ετιςια βάςθ). 

• Ζντοκοσ Περίοδοσ Αποπλθρωμισ (Ε.Π.Α.): λαμβάνει υπ’ όψθ τθν ετιςια 
μεταβολι των τιμϊν ενζργειασ και το προεξοφλθτικό επιτόκιο. 

• Όριο βιωςιμότθτασ: 15 ζτθ. 

Διαφορετικι προςζγγιςθ: 
Επενδφςεισ μεγάλου ςυνολικοφ κόςτουσ 
χριςθσ αποςβζνονται πιο γριγορα λόγω 
μικροφ κόςτουσ επζνδυςθσ (π.χ. διατιρθςθ 
λζβθτα πετρελαίου και αναβάκμιςθ 
αυτοματιςμϊν). 

Είςοδοσ αρκετά περιςςότερων ςεναρίων 
εντόσ του ορίου βιωςιμότθτασ τθσ 
επζνδυςθσ. 

primary energy consumption (kWh/m2.y)

D
P

P
 (

ye
ar

s)

NZEB

SFH building, Climate zone B, P1

Cost optimal region

Reference building

Legend:

Oil boiler

Natural gas boiler

HT/LT heat pumps

Geo heat pump

Biomass boiler

Non-condensing oil boiler

Building envelope SMIPs
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12. Εξελίξεισ 

φμφωνα με το άρκρο 9 τθσ Ε. Οδθγίασ 2010/31/EU κα πρζπει: 

 Ζωσ τα τζλθ 2018 όλα τα νζα δθμόςια κτιρια να είναι κτιρια με ςχεδόν 
μθδενικι κατανάλωςθ ενζργειασ (nZEB). 

 Ζωσ τα τζλθ 2020 όλα τα νζα κτιρια να είναι κτιρια με ςχεδόν μθδενικι 
κατανάλωςθ ενζργειασ (nZEB). 

  

 

 

 

 

 

Βζλτιςτεσ τεχνολογικζσ πρακτικζσ για να επιτευχκεί θ παραπάνω υποχρζωςθ: 

 υνδυαςμόσ τεχνολογιϊν λζβθτα ςυμπφκνωςθσ με θλιοκερμικό ςφςτθμα. 

 υνδυαςμόσ τεχνολογιϊν αντλίασ κερμότθτασ με φωτοβολταϊκό ςφςτθμα. 

Building type SFH  MFH  
Climate zone B C B C 

Financial gap (€/m2) 80 101 44 133 

Global minimum LCC (€/m2) 1580 1640 1450 1500 
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13. Ενςωμάτωςθ τθσ Ε.Οδθγίασ 844/2018 

Θ Ε. Οδθγία 844/2018 ειςάγει ζννοιεσ και υποχρεϊςεισ με απϊτερο ςτόχο τθν 
μείωςθ κατά 80-95% των εκπομπϊν που αποδίδονται ςτον κτθριακό τομζα. 
θμαντικό εργαλείο κα αποτελζςει θ αφξθςθ του ρυκμοφ ανακαινίςεων (deep 
renovation) ςε Εκνικό αλλά τελικά και ςε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. 

Σα Κράτθ Μζλθ κα πρζπει: 

Να αναπτφξουν Εκνικό χζδιο Ανακαίνιςθσ του κτθριακοφ αποκζματοσ  κζτοντασ 
ωσ μζςο Ευρωπαϊκό ρυκμό /ςτόχο τθν τιμι 3% ςε επίπεδα nZEB και ςτόχουσ για 
2030,2040 & 2050.  

Να προςδιορίςουν τα τεχνο οικονομικά βζλτιςτων προςεγγίςεων ανακαίνιςθσ 
ανάλογα με τον τφπο του κτθρίου, τθν κλιματικι ηϊνθ. 

Ειςαγωγι τθσ εκελοντικισ ζννοιασ “Smart Readiness Indicator” ωσ δείκτθ 
“ζξυπνου κτθρίου”. (Προςαρμοςτικότθτα  ςε ΑΠΕ, ανάγκεσ χριςτθ & δικτφου) 

Εξαίρεςθ περιοδικοφ ελζγχου ςε κτιρια (>290kWth) με λειτουργικό Building 
Automation &Control. 

Ελάχιςτοσ αρικμόσ κζςεων φόρτιςθσ για τα κτιρια του τριτογενι τομζα. 
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Επιςτημονική Ομάδα 

Δρ. Βουρλιϊτθσ Παναγιϊτθσ  

Γκόνθσ Νικόλαοσ 

Αναπλ. Κακ. Καρζλλασ ωτιριοσ 

Καςτρινάκθσ Θρακλισ 

Δρ. Νικόγλου Ανδρζασ 

Πάλλθσ Πλάτων 

Ρθγόπουλοσ Παναγιϊτθσ 

αραφιανόσ Δθμιτρθσ 


