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Η ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΣΟΝ ΝΕΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ 

 



   Οδεγία νηθνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ πξντφλησλ 

   Οδεγία γηα ηε ζήκαλζε ζπζθεπψλ 

   Οδεγία γηα ηηο ΑΠΔ 

   Οδεγία γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαηά ηελ ηειηθή 

     ρξήζε θαη ηηο ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο  

   Οδεγία γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ 

ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ: Ππθλφ πιαίζην Οδεγηψλ θαη Καλνληζκψλ γηα 

ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζε ελεξγνβφξα πξντφληα, 

θηίξηα θαη ππεξεζίεο.  

 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο:  

 

ππυηαπσικό μέηπο για ηην πποζηαζία ηος πεπιβάλλονηορ  



ΟΓΖΓΗΑ 2002/91/ΔΚ & ΟΓΖΓΗΑ 2010/31/ΔΚ 

για ηην ενεπγειακή αποδοηικόηηηα ηων κηιπίων  

Ππώηη Πποηεπαιόηηηα:  

‘ε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ’  

   Δπξσπατθή Πνιηηηθή - Κνηλνηηθφ Γίθαην 

Δνεπγειακή Πιζηοποίηζη κηιπίων 

Μείωζη ενεπγειακήρ καηανάλωζηρ 



                      Ιηίπια: 40% & ~40% εκποµπών CO2 

                       Μεηαθοπέρ:  32% 

                       Βιομησανία: 28% 

   Καηαλάισζε ελέξγεηαο ζηελ ΔΔ 



Ν. 3661/08 2002/91 
Ν. 3855/10 

Ν. 3851/10 
Απ. 10 

Ν. 3818/10 
Άπ.6 

Ν. 3889/10 
Άπ. 28 

ΠΓ 72/10 
Γομή ΔΤΔΠΔΝ 

ΠΓ 100/10 
Δπιθεωπηηέρ 

 Δλαξκφληζε κε ην Κνηλνηηθφ Γίθαην 



ΚΔΝΑΚ 

Ν.3661/08/91 

Σεσνικέρ 

Οδηγίερ ΣΔΔ 

Λογιζμικό 

ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ 

ΤΑ ΤΠΔΚΑ 

Γιεςκπινίζειρ για ηην 

εθαπμογή ηος ΚΔΝΑΚ  

Δγκύκλιορ ΤΠΔΚΑ 

Απ. 25 

Κηιπιοδομικόρ Κανονιζμόρ  

 Νφκνο 3661 – Δξγαιεία εθαξκνγήο 



ΚΔΝΑΚ - ΦΔΚ 407/Β, 9/4/2010 

Μείσζε ηεο θαηαλάισζεο ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ γηα: 

Θέξκαλζε, Φχμε, Φσηηζκφ, ΕΝΥ 

...............κε ηαπηφρξνλε εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ άλεζεο !!! 

 

Με ελεξγεηαθά απνδνηηθφ ζρεδηαζκφ θηηξηαθνχ θειχθνπο 

Με ρξήζε ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη ΖΜ 

εγθαηαζηάζεσλ 

Με ρξήζε ΑΠΔ θαη ΖΘ 

Πιαίζην αξρψλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηε                         

βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ 

 Νφκνο 3661 – Δξγαιεία εθαξκνγήο 



 ΚΔΝΑΚ – ΦΔΚ 407/Β, 9/4/2010 

Μεθοδολογία Τπολογιζμού ηηρ 

ενεπγειακήρ καηανάλωζη ηων κηιπίων  

 

Δλάσιζηερ Απαιηήζειρ ενεπγειακήρ 

απόδοζηρ  

 

Καηηγοπίερ για ηην ενεπγειακή καηάηαξη  

 

Δλάσιζηερ Πποδιαγπαθέρ για:                

- απσιηεκηονικό ζσεδιαζμό ηων κηιπίων,         

- θεπμικά σαπακηηπιζηικά δομικών ζηοισείων  

- πποδιαγπαθέρ ηων Ζ/Μ εγκαηαζηάζεων 

 

πεπιεσόμενο Μελέηηρ Δνεπγειακήρ 

Απόδοζηρ 
 

μοπθή ΠΔΑ  
 

Γιαδικαζία ενεπγειακών επιθεωπήζεων 



 ΚΔΝΑΚ – Κηίξην αλαθνξάο 

Σν θηίξην αλαθνξάο έρεη: 

 

 ηα ίδηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά  

 

 ηελ ίδηα ζέζε  

 

 ηνλ ίδην πξνζαλαηνιηζκφ  

 

 ηελ ίδηα ρξήζε θαη πξνθίι ιεηηνπξγίαο  

 
κε ην εμεηαδφκελν θηίξην, ζχκθσλα κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο / 

πξνδηαγξαθέο θηηξίσλ 

Απσιηεκηονικόρ σεδιαζμόρ 



Σο κηίπιο αναθοπάρ έσει καθοπιζμένα ηεσνικά σαπακηηπιζηικά 

δομικών ζηοισείων & Ζ/Μ εγκαηαζηάζεων HVAC, ΕΝΥ και 

θωηιζμό (γηα ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα) 

 ΚΔΝΑΚ – Κηίξην αλαθνξάο 



 Δλεξγεηαθή απφδνζε – Απνηέιεζκα ηνπ 
αξρηηεθηνληθνχ ζρεδηαζκνχ  
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21 Δεκεμβρίοσ

Άνεμοι κατά τη διάρκεια τοσ

έτοσς (εκτός Απριλίοσ, 

Μαΐοσ και Ιοσνίοσ) 

2,6 m/secΆνεμοι κατά τη

διάρκεια τοσ Απριλίοσ, 

Μαΐοσ και Ιοσνίοσ

2,8 m/sec

Β

Γ Α

21 Ιοσνίοσ
21 Ιο

σν
ίοσ

Ν

21 Δ
εκ
εμ
βρ
ίοσ

21 Δεκεμβρίοσ

Άνεμοι κατά τη διάρκεια τοσ

έτοσς (εκτός Απριλίοσ, 

Μαΐοσ και Ιοσνίοσ) 

2,6 m/secΆνεμοι κατά τη

διάρκεια τοσ Απριλίοσ, 

Μαΐοσ και Ιοσνίοσ

2,8 m/sec

 Αιιειεπίδξαζε Κηηξίνπ - Πεξηβάιινληνο 



ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ – Απ. 8 

 
Καηάιιειε ρσξνζέηεζε & πξνζαλαηνιηζκφο 

(κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θιηκαηηθψλ 

ζπλζεθψλ)  

 

Γηακφξθσζε πεξηβάιινληα ρψξνπ (βειηίσζε 

ηνπ κηθξνθιίκαηνο) 

 

ρεδηαζκφο θαη ρσξνζέηεζε αλνηγκάησλ αλά 

πξνζαλαηνιηζκφ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο 

ειηαζκνχ, θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη αεξηζκνχ 

   

Υσξνζέηεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ αλάινγα κε ηε 

ρξήζε θαη ηηο απαηηήζεηο άλεζεο (ζεξκηθέο, 

θπζηθνχ αεξηζκνχ θαη θσηηζκνχ) 

 ΚΔΝΑΚ – Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 



ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ – Απ. 8  

 
 

Δλζσκάησζε ηνπιάρηζηνλ ελφο Π Ζ  (άκεζνπ 

ειηαθνχ θέξδνπο (λφηηα αλνίγκαηα), ηνίρνο 

κάδαο, ηνίρνο Trombe, ειηαθφο ρψξνο 

(ζεξκνθήπην) 

 

Ζιηνπξνζηαζία 

 

Έληαμε ηερληθψλ θπζηθνχ αεξηζκνχ  

 

Δμαζθάιηζε νπηηθήο άλεζεο κε ηερληθέο & 

ζπζηήκαηα θπζηθνχ θσηηζκνχ 

Αδςναμία εθαπμογήρ ηων ανωηέπω απαιηεί επαπκή ηεσνική ηεκμηπίωζη 

 ΚΔΝΑΚ – Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 



ΚΣΗΡΗΑΚΟ ΚΔΛΤΦΟ  

 

 
πληειεζηήο Θεξκνπεξαηφηεηαο U    

επηκέξνπο δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

εμεηαδφκελνπ θηηξίνπ 

 

Γηα ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ 

απνηεινχλ ΠΖ δελ ηζρχεη ν 

πεξηνξηζκφο ηνπ κέγηζηνπ 

επηηξεπφκελνπ ζπληειεζηή 

ζεξκνπεξαηφηεηαο, κε ηελ εμαίξεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο άκεζνπ ειηαθνχ 

θέξδνπο. 

 

 ΚΔΝΑΚ – Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 



..... από ηη δεκαεηία ηος ’80 .................... 

 Πποφόνηα ςτηλήρ απόδοζηρ για ηην πποζηαζία ηος κελύθοςρ 

  Παθηηικά ηλιακά ζςζηήμαηα θέπμανζηρ - δποζιζμού 

  Ενεπγηηικά Ηλιακά ζςζηήμαηα θέπμανζηρ - τύξηρ 

  Γευθεπμία 

  Φύηεςζη δυμάηυν 

 

 Ζ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα 

http://www.i-live.gr/wp-content/uploads/2010/11/news-ypeka-gewthermia-diagwnismos.jpg


  Ενεπγειακόρ / Βιοκλιμαηικόρ ζσεδιαζμόρ 

  Σςζηήμαηα βεληίυζηρ ηηρ ενεπγειακήρ 
     απόδοζηρ 

.....από ηη δεκαεηία ηος ’80 έυρ και ζήμεπα 

....ζε ΚΑΣΟΗΚΗΔ 

....ζε θηίξηα ΓΡΑΦΔΗΧΝ 

....ζε θηίξηα ΓΖΜΟΗΟΤ 

....ζε θηίξηα ΟΣΑ 

 Ζ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα 



  Ιαηοικίερ (από ηο 1980) 

ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΖΝ ΞΑΝΘΖ 

ΚΑΣΟΗΚΗΑ -Ν. ΦΗΛΟΘΔΖ    ΠΟΛΤΚΑΣΟΗΚΗΑ – ΑΣ. ΑΛΟ  

  Ππυηοβοςλίερ απσιηεκηόνυν 

ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΟ ΑΚΡΧΣΖΡΗ  ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΟ ΔΛΔΗΟΡΔΜΑ 

ΚΑΣΟΗΚΗΔ ΣΖΝ ΠΑΡΟ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΖΝ ΑΗΓΗΝΑ 

  Βιοκλιμαηικόρ ζσεδιαζμόρ 

 Ζ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα 



  Τπιηογενήρ Τομέαρ 

  

  Θδιυηικέρ Ππυηοβοςλίερ 

ΚΣΗΡΗΟ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ‘ΑΒΑΞ’  

ΚΣΗΡΗΟ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ‘ΓΔΚ Α.Δ.-ΦΤΚΣΗΚΖ Α.Δ." ’  

ΚΣΗΡΗΟ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ‘R.C.TECH’ 

ΚΣΗΡΗΟ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ‘ΣΟΜΠΑΕΖ ΜΔΛΔΣΖΣΗΚΖ’ 

ΚΣΗΡΗΟ ΑΒΒ 

  Ενεπγειακόρ ζσεδιαζμόρ 

 Ζ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα 



  Οικονομικά κίνηηπα (.....από ηο 1990) 

  Ιοινοηικοί πόποι, επιδοηήζειρ πιλοηικών έπγυν  

  Φοποαπαλλαγέρ μικπήρ κλίμακαρ για ηλιακέρ ηεσνολογίερ 

  Εθνικοί πόποι ΙΠΣ: ΕΠΕ/ΕΠΑΝ, κηίπια ηπιηογενή ηομέα 

  

 Ζ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα 

ΜΟΤΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΡΑΦΔΗΑ  Α-Α HOLDINGS  ΚΣΗΡΗΟ ΔΤΔ  ΖΛΗΑΚΟ ΥΩΡΗΟ ΠΔΤΚΖ 

  Με αςηοσπημαηοδόηηζη (.....μεηά ηο 2000) 

ΓΡΑΦΔΗΑ  ‘ΑΚΣΧΡ’   ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ ΚΣΗΡΗΟ ΡΑΔ ΔΡΓΑΣΗΚΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ ΑΜΑΡΟΤΗΟΤ 



 Αξρηηεθηνληθή θαη Δλεξγεηαθφο Καλνληζκφο 

  Σήμεπα................... 

Ν. 3661/08 2002/91 ΚΔΝΑΚ 

  Αύπιο ?................... 

Αναδιαηύπωζη 

Ν. 3661/08 
2010/31 

Αναθεώπηζη 

ΚΔΝΑΚ 

2010/31/ΔΚ, Άπθπο 28:  

Δναπμόνιζη ηων Κπαηών – Μελών μέσπι 9/7/2012 



 Αλαζεψξεζε Οδεγίαο 2002/91        2010/31 

Αναδιαηςπυμένη οδηγία: απαιηήζειρ αύξηζηρ ηος απιθμού ηυν                                    
κηιπίυν με   ‘ζσεδόν μηδενική καηανάλυζη ενέπγειαρ’ 

ηόσορ 20-20-20 ηηρ Δ.Δ. :  

        20% κείσζε εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ έσο ην ‘20  

        20% αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ ΑΠΔ ζην ελεξγεηαθφ κείγκα έυρ ην ‘20  

        20% κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο έυρ ην ‘20  

Κηίριο με ζτεδόν μηδενική καηανάλφζη ενέργειας:  

Κηίριο με πολύ συηλή ενεργειακή απόδοζη.  

Η ζτεδόν μηδενική ή πολύ ταμηλή ποζόηηηα ενέργειας ποσ απαιηείηαι 

θα πρέπει να ζσνίζηαηαι ζε πολύ μεγάλο βαθμό ζε ενέργεια από ΑΠΕ 

έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2020: φια ηα λέα θηίξηα 

κεηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2018: φια ηα λέα δεκφζηα θηίξηα 



 Αλαζεψξεζε Οδεγίαο 2002/91        2010/31 

‘Κηίπια με ζσεδόν μηδενική καηανάλωζη ενέπγειαρ’ 

Παξάκεηξνη πνπ ζα ιακβάλνληαη ππφςε ζηνπο ππνινγηζκνχο:  

θεπμοσυπηηικόηηηα 

θεπμομόνυζη 

παθηηική θέπμανζη 

ζηοισεία Ψύξηρ 

θεπμογέθςπερ 

 

εγκαηάζηαζη θέπμανζηρ & ΖΝΧ 

εγκαηαζηάζειρ κλιμαηιζμού 

θςζικόρ & μησανικόρ αεπιζμόρ 

εγκαηάζηαζη θυηιζμού 

ζσεδιαζμόρ, θέζη, πποζαναηολιζμόρ  

κλιμαηικέρ ζςνθήκερ  

παθηηικά ηλιακά ζςζηήμαηα 

ηλιοπποζηαζία  

ζςνθήκερ εζυηεπικού σώπος   

εζυηεπικά θοπηία  

ηοπικέρ ζςνθήκερ  
έκθεζηρ ζηον ήλιο 

ενεπγηηικά ηλιακά  
ζςζηήμαηα  

ζςζηήμαηα ΑΠΕ   

ηλεκηπική ενέπγεια  
παπαγόμενη με  
ζςμπαπαγυγή  

ζςζηήμαηα  

ηηλεθέπμανζηρ  
και ηηλετύξηρ 

       θςζικόρ θυηιζμόρ 



Ν.3851 – ΦΔΚ 85/Α, 4/6/2010 

‘Επιηάσςνζη ηηρ ανάπηςξηρ ηων ΑΠΕ για ηην ανηιμεηώπιζη ηηρ 

κλιμαηικήρ αλλαγήρ’ 

  Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2010/31/ΔΚ 

 

Σα νέα κηίπια θα καλύπηοςν ηο ζύνολο ηηρ ππυηογενούρ 
ενεπγειακήρ καηανάλυζήρ ηοςρ από ΑΠΕ, ΗΘ, ηηλεθέπμανζη, 
ςτηλήρ απόδοζηρ Α.Θ. από 2020 (και ηα δημόζια κηίπια από 2015) 

 

Άπθπο 10 – Εθαπμογή ΑΠΕ ζηα κηίπια 
(ηποποποιήζειρ / ζςμπληπώζειρ ηυν διαηάξευν ηος N. 3661/2008) 



 Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία   2010/31 

Αλαζεψξεζε ηεο Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο............. ? 

Αλαζεψξεζε ηνπ Γεληθνχ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ...? 

Βεληίωζη ηηρ Απσιηεκηονικήρ ποιόηηηαρ…  

....? 



Λέλα Λακπξνπνχινπ 
llampro@cres.gr 

Εςσαπιζηώ για ηην πποζοσή ζαρ 


