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! O κτιριακόσ τομζασ αντιπροςωπεφει το 40% τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο 

! O κτιριακόσ τομζασ αντιπροςωπεφει το 36% των εκπομπϊν αερίων του 

κερμοκθπίου ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο  

 

Θ ΕΕ ζκεςε απαιτθτικοφσ ςτόχουσ για τα κτίρια Σχεδόν Μθδενικισ Ενεργειακισ 
Κατανάλωςθσ: 
 

 Ελαχιςτοποίθςθ των ενεργειακϊν απαιτιςεων  

 Κάλυψθ τθσ ενεργειακισ ηιτθςθσ με ΑΠΕ οι οποίεσ κα παράγονται ςτο κτίριο ι 
κοντά ςε αυτό 

 Διαρκισ παρακολοφκθςθ – καταγραφι των ενεργειακϊν καταναλϊςεων 

EPBD – ΚΜ, επικαιροποιημέμες 
λίστες μέτρωμ και εργαλείωμ 

NZEB  - όλα τα μέα δημόσια 
κτίρια 

NZEB –  όλα τα μέα / ριζικά 
αμακαιμισμέμα κτίρια 

2017 

01/01/19 

01/01/21 

Ευρωπαϊκι πολιτικι 
για τθν 

Εξοικονόμθςθ 
Ενζργειασ και τισ 

ΑΠΕ 



Το ζργο είναι χρθματοδοτοφμενο από τθν 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι και φζρνει ςε επαφι 
εταίρουσ από τισ χϊρεσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ για 
τθν ανάπτυξθ και τθν προϊκθςθ εργαλείων 
και μεκοδολογιϊν για τθν ριηικι ανακαίνιςθ 
δθμοςίων κτιρίων ςε Κτίρια Σχεδόν 
Μθδενικισ Κατανάλωςθσ Ενζργειασ (nZEB), 
ςφμφωνα με το άρκρο 9 τθσ Ευρωπαϊκισ 
Οδθγίασ. 

 

 

 

Περίοδοσ: Μάρτιοσ 2014 – Οκτϊβριοσ 2016 

 

 

 

www.republiczeb.org 

 

 

http://www.republiczeb.org/


Οι ςυγκεκριμζνεσ χϊρεσ ζχουν : 

 

o Παρόμοιεσ κλιματικζσ ςυνκικεσ, ςθμαντικό δυναμικό ΑΠΕ  

o Παλαιά κτίρια / Καταςκευζσ χωρίσ καμία αναφορά ςτθν 
ΕΞΕ, δεδομζνθσ τθσ χαμθλισ τιμισ προςφοράσ ενζργειασ 

o Μθ διακεςιμότθτα πόρων / ανάγκθ για τθ δθμιουργία 
άλλων χρθματοδοτικϊν μθχανιςμϊν 

 

 



Ο βαςικόσ ςτόχοσ του ζργου είναι: 

Ο κακοριςμόσ βελτιςτοποιθμζνων οικονομικά βιϊςιμων "πακζτων μζτρων", 
βαςιςμζνων ςε αποτελεςματικζσ και εγγυθμζνθσ ποιότθτασ τεχνολογίεσ, για τθν 
ενεργειακι ανακαίνιςθ του κτιριακοφ αποκζματοσ των δθμοςίων κτιρίων ςε 
Κτίρια Σχεδόν Μηδενικήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ, οι οποίεσ είναι 
πιςτοποιθμζνεσ και εγκεκριμζνεσ από τουσ καταςκευαςτζσ – προμθκευτζσ. 

 

Το όφελοσ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των εταίρων… 

o Διερεφνθςθ κεςμικοφ/νομοκετικοφ πλαιςίου ςε κάκε χϊρα για τα nΗΕΒ 

o Αποτφπωςθ υφιςτάμενου κτιριακοφ αποκζματοσ  

o Επιλογι αντιπροςωπευτικϊν κτιρίων του δθμόςιου τομζα ςε 11 χϊρεσ τθσ 
ΕΕ  

o Διαμόρφωςθ «πακζτων μζτρων» για κάκε κτίριο, ανά χϊρα για τθν 
ανακαίνιςθ του ςε nZEB  

o Βζλτιςτου κόςτουσ αξιολόγθςθ των «πακζτων μζτρων» ςε κάκε κτίριο, ανά 
χϊρα και επιλογι βζλτιςτων λφςεων  

o Ανάπτυξθ ενόσ κοινοφ πλαιςίου και μιασ εναρμονιςμζνθσ μεκοδολογίασ για 
τον κακοριςμό των προδιαγραφϊν των κτιρίων Σχεδόν Μθδενικισ 
Ενεργειακισ Κατανάλωςθσ 

o Συμμετοχικι διαδικαςία των επαγγελματιϊν που εμπλζκονται ςτισ 
ανακαινίςεισ των κτιρίων, για τθν αξιολόγθςθ των «πακζτων μζτρων» – 

Ενθμζρωςθ των ιδιοκτθτϊν δθμοςίων κτιρίων 

 



Κόςτοσ επζνδυςησ  Κόςτοσ ενζργειασ  
Λειτουργικό 

κόςτοσ και κόςτοσ 
ςυντήρηςησ 

Συνολικό κόςτοσ 
αν παραμείνει 

ςτην 
υφιςτάμενη 
κατάςταςη  

Συνολικό 
κόςτοσ 

ενεργειακήσ 
αναβάθμιςησ 
(μζχρι 30 ζτη) 

Διαφορικό 
ςυνολικό 

κόςτοσ (ΔGC) 



Υπεφκυνοσ για τθ δθμιουργία του υπολογιςτικοφ 
εργαλείου είναι ο εταίροσ από το Πολυτεχνείο του 
Τορίνο (POLITO). 

Το υπολογιςτικό εργαλείο αποτελείται από αρχεία 
excels τα οποία ςυνδζονται μεταξφ τουσ. Σε 
διαφορετικά φφλλα εργαςίασ των αρχείων 
καταγράφονται τα δεδομζνα και τα χαρακτθριςτικά 
του κτιρίου, και μζςω μακθματικϊν τφπων 
υπολογίηονται οι καταναλϊςεισ για κζρμανςθ, ψφξθ, 
φωτιςμό, κ.α, κακϊσ και το κόςτοσ ενζργειασ 
(πετρελαίου, φ.α κτλ).  

Τζλοσ καταγράφονται τα χαρακτθριςτικά των 
προτεινόμενων παρεμβάςεων (Uvalue COP, EER, κτλ), 
το κόςτοσ τθσ κάκε παρζμβαςθσ, κακϊσ και οι 
πικανοί ςυνδυαςμοί που ςυνκζτουν τα «πακζτα 
μζτρων» για τισ λφςεισ βζλτιςτου κόςτουσ και nZEB. 





Ζτοσ καταςκευήσ 1955 

Αρικμόσ ορόφων 7 

Συνολικι επιφάνεια 7101m2 

Γραφειακοί χϊροι 5901m2 

Κοινόχρθςτοι χϊροι 900m2 

Λοιποί χϊροι 300m2 

Υφιςτάμενη κατάςταςη κτιρίου 

Κζλυφοσ κτιρίου  U (W/m2K) 

Τοιχοποιία  
2.20 

3.40 

Οριηόντια οροφι 3.05 

Υαλοςτάςια 4.70 

Σκίαςθ  Ξφλινα ςτακερά  

Σφςτθμα κζρμανςθσ Λζβθτασ πετρελαίου COP:0.89 

Σφςτθμα ψφξθσ Split units ΕΕR:1,5 

Σφςτθμα φωτιςμοφ 
Λαμπτιρεσ Τ8, πυρακτϊςεωσ κ.α., 

θλεκτρικισ ιςχφοσ 6W/m2 



Κτίριο γραφείων  

Υ.Κ.  Β.Κ. nZEB1 nZEB2 nZEB3 nZEB4 

Πρωτογενισ ενζργεια [kWh/m2a] 306 112 96 86 85 80 

Συνειςφορά από ΑΠΕ [kWh/m2a] 0 72 40 41 39 39 

Ποςοςτό ΑΠΕ (Θζρμ., Ψφξθ) - 39% 30% 32% 32% 33% 

Κόςτοσ ενζργειασ [€/m2] 457 140 122 110 108 102 

Κόςτοσ επζνδυςθσ[€/m2] 0 95 133 122 124 127 

Λειτουργικό κόςτοσ & κόςτοσ ςυντιρθςθσ [€/m2] 97 57 76 68 69 71 

Κτίριο γραφείων  

Β.Κ. nZEB1 nZEB2 nZEB3 nZEB4 

Κζλυφοσ κτιρίου  U (W/m2K) U (W/m2K) U (W/m2K) U (W/m2K) U (W/m2K) 

Τοιχοποιία  
2.20 

0.37 0.37 0.37 0.30 
3.40 

Οριηόντια οροφι 0.40 0.40 0.40 0.36 0.32 

Υαλοςτάςια 2.80 2.50 2.50 2.00 2.00 

Σφςτθμα κζρμανςθσ Γεωκερμικι Α/Θ 
COP:6.5 
EER:5.5 

Α/Θ αζρα – νεροφ 
COP:5.5 
EER:4.5 

Γεωκερμικι Α/Θ 
COP:6.5 
EER:5.5 

Γεωκερμικι Α/Θ 
COP:6.5 
EER:5.5 

Γεωκερμικι Α/Θ 
COP:6.5 
EER:5.5 Σφςτθμα ψφξθσ 

Φωτοβολταικό ςφςτθμα 37kWp 37kWp 30kWp 30kWp 37kWp 





Ζτοσ καταςκευήσ 1984 

Αρικμόσ ορόφων 3 

Συνολικι επιφάνεια 1785m2 

Αίκουςεσ διδαςκαλίασ  863m2 

Λοιποί χϊροι 922m2 

Υφιςτάμενη κατάςταςη κτιρίου 

Κζλυφοσ κτιρίου  U (W/m2K) 

Τοιχοποιία  0.81 

Οριηόντια οροφι 4.18 

Υαλοςτάςια 6.00 

Σφςτθμα κζρμανςθσ Λζβθτασ πετρελαίου COP:0.89 

Σφςτθμα ψφξθσ Split units ΕΕR:2.8 

Σφςτθμα φωτιςμοφ 
Λαμπτιρεσ Τ8, θλεκτρικισ ιςχφοσ 

10W/m2 



Σχολείο 

Υ.Κ.  Β.Κ. nZEB1 nZEB2 nZEB3 nZEB4 

Πρωτογενισ ενζργεια [kWh/m2a] 385 162 138 118 116 113 

Συνειςφορά από ΑΠΕ [kWh/m2a] 0 138 116 124 125 126 

Ποςοςτό ΑΠΕ (Θζρμ., Ψφξθ) - 46% 46% 51% 52% 53% 

Κόςτοσ ενζργειασ [€/m2] 661 224 191 163 160 156 

Κόςτοσ επζνδυςθσ[€/m2] 0 74 147 181 185 187 

Λειτουργικό κόςτοσ & κόςτοσ ςυντιρθςθσ [€/m2] 56 95 78 101 105 107 

Σχολείο  

Β.Κ. nZEB1 nZEB2 nZEB3 nZEB4 

Κζλυφοσ κτιρίου  U (W/m2K) U (W/m2K) U (W/m2K) U (W/m2K) U (W/m2K) 

Τοιχοποιία  0.81 0.30 0.37 0.30 0.30 

Οριηόντια οροφι 0.36 0.32 0.36 0.32 0.32 

Υαλοςτάςια 6.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Σφςτθμα κζρμανςθσ Γεωκερμικι Α/Θ 
COP:5.5 
EER:4.5 

Γεωκερμικι Α/Θ 
COP:5.5 
EER:4.5 

Θλιοβοθκοφμενθ 
Γεωκερμικι Α/Θ 

COP:6.5 
EER:5.5 

Θλιοβοθκοφμενθ 
Γεωκερμικι Α/Θ 

COP:6.5 
EER:5.5 

Θλιοβοθκοφμενθ 
Γεωκερμικι Α/Θ 

COP:6.5 
EER:5.5 Σφςτθμα ψφξθσ 

Θερμικό Θλιακό ςφςτθμα - - 10m2 50m2 50m2 

Φωτοβολταικό ςφςτθμα 10kWp 10kWp 8kWp 8kWp 10kWp 







 Αναπτφχκθκε ζνα κοινό υπολογιςτικό εργαλείο για τον 
κακοριςμό «πακζτων μζτρων» για τθν εφρεςθ λφςεων βζλτιςτου 
κόςτουσ και nZEB 

 

 Τα αποτελζςματα που προζκυψαν από το υπολογιςτικό 
εργαλείο είναι διαφορετικά από αυτά που προζκυψαν από το 
εκνικό εργαλείο ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ, λόγω διαφορετικϊν παραδοχϊν 

 

 Ζγινε θ αποτφπωςθ του κτιριακοφ αποκζματοσ των δθμοςίων 
κτιρίων και διαπιςτϊκθκε ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό αφορά ςε 
κτίρια γραφείων και ςχολεία  

 

 Για κάκε μια από τισ δφο κατθγορίεσ επιλζχκθκαν 
χαρακτθριςτικά παραδείγματα και προτάκθκαν αποδοτικά και 
οικονομικά βιϊςιμα «πακζτα μζτρων» που μποροφν να 
εφαρμοςτοφν ςτθν πλειονότθτα των κτιρίων  

 

 Δθμιουργικθκε πλαίςιο ςυνεργαςίασ μεταξφ των εμπλεκόμενων 
φορζων, του κλάδου καταςκευϊν των δθμόςιων κτιρίων και των 
αρμόδιων αρχϊν 




