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European Directive 2010/31/EU  EPBD recast

European Directive 2009/28/EC Promotion of RES

Reach 20% from RES in gross final energy consumption by 2020. Increase each country share by 5.5% from 2005 levels, with remaining 

increase calculated on the basis of per capita GDP (e.g. 10% in Malta up to 49% in Sweden).

➢ All new buildings must be nearly zero energy buildings after 31/12/2020, while new public buildings after 31/12/2018
➢ Major building renovations (25% of building value or surface) should meet minimum energy performance standards, while national 

policies and specific measures should stimulate the transformation of refurbished buildings into nearly zero energy buildings

➢ Cost-optimal levels, minimizing the building’s lifecycle cost 

➢ Introduce minimum energy use requirements for all HVAC systems

European Directive 2002/91/EC   EPBD - Energy Performance of Buildings

European Directive 2012/27/EU   EED - Energy Efficiency Directive (EED)

covers several related directives that are either amended (i.e. Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU) and repealed (i.e. Directives 2004/8/EC 

and 2006/32/EC). Establishes a common framework of measures for the promotion of energy efficiency (transposition into national legislation by 

June 2014 ). Establish specific obligations schemes and policies to improve energy efficiency in all end-uses, ensure a 3% annual renovation rate 

of public buildings and a long-term national strategy for building renovation, inform and empower consumers.

Ν.3851/2009

Ν.4342/2015

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ν.3661/2008

Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων

European Directive 2018/844/EU  ΝΕΑ EPBD (20 μήνες για εναρμόνιση…5/2020)

Ν.4122/2013 
Ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας

2018 …?
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➢ Οικονομικο-Τεχνικά βέλτιστες ελάχιστες απαιτήσεις για νέα & ριζικά 

ανακαινιζόμενα κτίρια

EPBD & KENAK

✓ Αναθεώρηση 

ΚΕΝΑΚ, ΤΟΤΕΕ

…2017

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings

European Directive 2010/31/EU  EPBD recast

➢ Cost-optimal levels, minimizing the building’s lifecycle cost 
Ν.4122/2013 

2018

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings


1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΜΟΣ & ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 

α) Κατάλληλη χωροθέτηση & προσανατολισμός (μέγιστη αξιοποίηση των τοπικών κλιματικών 

συνθηκών), β) Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου (βελτίωση του μικροκλίματος), γ) Σχεδιασμός και 

χωροθέτηση ανοιγμάτων ανά προσανατολισμό ανάλογα με τις απαιτήσεις ηλιασμού, φυσικού φωτισμού 

και αερισμού, δ) Χωροθέτηση των λειτουργιών ανάλογα με τη χρήση και τις απαιτήσεις άνεσης 

(θερμικές, φυσικού αερισμού και φωτισμού), ε) Ενσωμάτωση τουλάχιστον ενός Παθητικού Ηλιακού 

Συστήματος (άμεσου ηλιακού κέρδους (νότια ανοίγματα), τοίχος μάζας, τοίχος Trombe, ηλιακός 

χώρος (θερμοκήπιο) κ.α., στ) Ηλιοπροστασία κατά την θερινή περίοδο, ζ) Ένταξη τεχνικών φυσικού 

αερισμού, η) Εξασφάλιση οπτικής άνεσης με τεχνικές & συστήματα φυσικού φωτισμού
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Βασικά Βήματα

2. ΚΤΙΡΙΑΚΟ  ΚΕΛΥΦΟΣ

α) Τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια διαθέτουν θερμομονωμένα εξωτερικά δομικά στοιχεία και πληρούν τις 

νέες τιμές του μέγιστου επιτρεπόμενου Συντελεστή Θερμοπερατότητας (U) για νέα & υφιστάμενα

κτίρια, β) Νέες τιμές μέγιστου επιτρεπόμενου μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας Um του 

εξεταζόμενου νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου για τις 4 κλιματικές ζώνες, β) Προσοχή στις θερμογέφυρες

3. Η/Μ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

α) ΚΚΜ (παροχή νωπού αέρα ≥ 60%) διαθέτουν ανάκτηση θερμότητας (τουλάχιστον 50%), β) Όλα τα 

δίκτυα διανομής & αεραγωγοί κλιματισμού διαθέτουν καλή θερμομόνωση (ΘΨΚ≥19mm, ΖΝΧ≥13mm και 

ΑΚ ≥30mm, με λ=0,040 W/m.K στους 20οC), γ) Τα δίκτυα διανομής διαθέτουν σύστημα αντιστάθμισης

(κάλυψη μερικών φορτίων), δ) Επανακυκλοφορία ΖΝΧ με ρύθμιση στροφών κυκλοφορητή (βάσει ζήτησης), 

ε) Κάλυψη 60% για ΖΝΧ από ηλιοθερμικά συστήματα (ή από ΑΠΕ, ΣΗΘ ή Α.Θ.), στ) Γενικός φωτισμός σε 

κτίρια τριτογενή τομέα με απόδοση >60 lumen/W. Έλεγχος με χωριστούς διακόπτες για επιφάνεια >15m2, 

δυνατότητα σβέσης 50% λαμπτήρων σε χώρους με Φ.Φ., ζ) Αυτονομία θέρμανσης & ψύξης και 

θερμιδομέτρηση σε περιπτώσεις κατανομής δαπανών. Θερμοστατικός έλεγχος της ανά θερμική ζώνη 

κτιρίου, η) Αντιστάθμιση άεργου ισχύος (Σ.Ι. ≥ 0,95) σε κτίρια του τριτογενή τομέα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΑ
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Βασικά Βήματα

0-Μείωση Φορτίων …
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ΝΖΕΒ

Όλα τα νέα κτίρια από το 2021

Δημόσια κτίρια από το 2019

EPBD recast (31/2010)

N.4122/2013

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings/nearly-zero-energy-buildings

ΝΖΕΒ (ΚΣΜΚΕ)

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings/nearly-zero-energy-buildings
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EPBD 844/2018

Εισάγει αυστηρότερες μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης του κτιριακού 
αποθέματος (από το Άρθρο 4 του EED), με στόχο τη μείωση των εκπομπών άνθρακα έως 
το 2050, με καλύτερα χρηματοοικονομικά εργαλεία και προωθεί τις  οικονομικά
αποδοτικές ανακαινίσεις κτιρίων

Απλουστεύει τις επιθεωρήσεις συστημάτων θέρμανσης (από 20kW σε 70 kW) & 
κλιματισμού (από 20kW σε 70 kW) και ενισχύει τις διατάξεις για τους αυτοματισμούς (πχ 
υποχρεωτική εγκατάσταση ανεξάρτητου θερμοστατικού ελέγχου χώρων, εγκατάσταση 
συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων μέχρι το 2025 σε μεγάλα κτίρια 
τριτογενή τομέα, ...)

Εισάγει τη χρήση των διαβατηρίων ανακαίνισης κτιρίων (Building Renovation Passports)

Καθιερώνει τον δείκτη ευφυούς ετοιμότητας κτιρίων (Smart Readiness Indicator ) για να 
προσαρμόζουν τη λειτουργία τους στις ανάγκες των ενοίκων με την χρήση ICT και νέων 
τεχνολογιών   

Προωθεί την ηλεκτροκίνηση (e-mobility) με την πρόβλεψη χώρων στάθμευσης & 
σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Εισάγει αυξημένες απαιτήσεις για τα δεδομένα (συλλογή, διάθεση, ανάλυση, 
εκμετάλλευση)

Βελτιώνει την διαφάνεια των εθνικών μεθοδολογιών υπολογισμού της ενεργειακής 
απόδοσης των κτιρίων, προωθεί την χρήση των Ευρωπαϊκών προτύπων
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EPBD 844/2018



➢ 1: Greenhouse Gas Emissions along a Building’s Life Cycle
o Indicators: use stage energy performance, life cycle Global 

Warming Potential

➢ 2: Resource Efficient & Circular Material Life Cycles
o Indicators: Building bill of materials, Life span, adaptability 

and deconstruction, construction and demolition waste

➢ 3: Efficient Use of Water Resources
o Indicators: use stage water consumption

➢ 4: Healthy & Comfortable Spaces
o Indicators: indoor air quality, time outside of thermal comfort range

➢ 5: Adaptation & Resilience to Climate Change
o Life cycle tools: scenarios for projected future climatic conditions

➢ 6: Optimised Life Cycle Cost & Value
o Indicators: life cycle costs, value creation and risk factors

Overarching assessment tool: Cradle to Cradle Life Cycle Assessment (LCA)
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http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm

LEVEL(s) – Δείκτες Επίδοσης
Building Sustainability Performance



Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων και 
Συστημάτων Θέρμανσης & Κλιματισμού

Ενεργειακές Μελέτες
ΠΕΑ

Energy performance certification of buildings
Inspection of Heating & Air-conditioning systems 
Analysis & documentation
EPC
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Επίτευξη συγκεκριμένων στόχων 
εξοικονόμησης ενέργειας

✓ Βιομηχανία
✓ Μεταφορές

✓Κτίρια

Ενεργειακός Έλεγχος Κτιρίων
Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης

Building Energy Audit
Energy Management Systems

Ν.4342/2015

Ν.4409/2016
Υπ. Απόφαση 178679/2017  ΦΕΚ Β/2337/10.07.2017

2018 …?
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ENERGY AUDITS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Energy Management Systems (EnMS) – Requirements 
with guidance for use

➢ ISO Energy Audits 
Requirements with guidance for use to support an energy review and 
facilitate monitoring, measurement and analysis as described in EnMS or 
used independently

Carry out an energy audit in relation to energy performance; applicable 
to all types of organizations, all forms of energy and energy use 

o Specify the principles of carrying out energy audits, requirements for 
the common processes during energy audits (three types of energy 
audits according to the level of detail involved), and deliverables 

o Use appropriate measurements & observations of energy use & 
energy efficiency 

o Audit outputs include information on current use & performance and 
they provide ranked recommendations for improvement in terms of 
energy performance & financial benefits

https://www.iso.org/iso-50001-energy-management.html
https://www.iso.org/standard/60088.html
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ENERGY AUDITS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

EN 16247:2012. Energy audits - Part 1: General 
requirements; Part 2: Buildings; Part 3: Processes; 

Part 4: Transport; Part 5: Competence of energy 
auditors. Brussels: European Committee for 

Standardization 

https://standards.cen.eu

➢ EN Energy Audits
Part-1: General aspects common to all energy audits. Specify the requirements, 
common methodology and deliverables 

An energy audit is a systematic inspection and analysis of energy use and energy 
consumption of a site, building, system or organization with the objective of identifying 
energy flows and the potential for energy efficiency improvements and reporting them

o Similar definitions and application as ISO 50002
o Define the attributes of a good quality energy audit, requirements and corresponding 

obligations within the energy auditing process 

Part-2: Specific requirements, methodology and deliverables of an energy audit 
in a building or group of buildings, excluding individual dwellings & single family 
houses 

o Minor differences between EN16247 & ISO 50002 regarding the requirements
o Might be independent from EPBD. Building energy audits in some EU countries (e.g. 

France, Germany) have to meet the EN16247 standard, while others can comply with 
any international or European standard (e.g. Sweden)

https://standards.cen.eu/


15

➢ASHRAE Audits
Most well established & recognized schemes around the world, along with 
best practices for performing data analysis

Level 0: Preliminary Energy Use Analysis. Collect & analyze monthly utility bills, 
utility rates, peak power demand, determine gross conditioned floor area, 
calculate EUI. Benchmark against similar buildings or against the building’s own 
past performance (annual or monthly basis)

Level 1: Walk-Through Survey. Similar to ISO 50002 Type 1 audit. Perform a short on-site building visit. 
Provide high-level overview & preliminary assessment of ECMs, focusing on no-cost & short payback 
measures. Output includes an analysis & identification of monthly energy use patterns, suggestions for 
possible causes; total energy & demand cost for different energy carriers; preliminary energy use 
breakdown; list of recommendations with initial cost analysis

Level 2: Energy Survey & Analysis. Similar to ISO 50002 Type 2 audit. Perform a more detailed building 
survey, energy analysis, installation cost & cost savings, detailed recommendations on changes to 
operation & maintenance procedures. Calculations with simple tools or building simulations. Sufficient for 
most buildings & potential ECMs

Level 3: Detailed Analysis of Capital Intensive Modifications. Collect additional field data, make rigorous 
engineering & economic analysis. Detailed project cost & savings calculations to make major capital 
investment decisions. May require additional testing & monitoring to determine feasibility of ECMs; Use 
high accuracy simulations; ECMs supported with schematics

ΠΡΟΤΥΠΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ASHRAE

https://www.ashrae.org/technical-resources/bookstore/procedures-for-commercial-building-energy-audits


ΠΡΟΤΥΠΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ASHRAE
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https://www.ashrae.org/technical-resources/bookstore/standard-90-1

Ελεύθερη ανάγνωση στο
https://www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines/read-only-versions-of-ashrae-standards

https://www.ashrae.org/technical-resources/bookstore/standard-90-1
https://www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines/read-only-versions-of-ashrae-standards
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ΠΡΟΤΥΠΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ASHRAE

https://www.ashrae.org/technical-resources/bookstore/standard-189-1

https://www.ashrae.org/technical-resources/bookstore/standard-189-1
https://www.ashrae.org/technical-resources/bookstore/standard-189-1
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➢ Fundamentals

➢ HVAC Systems and Equipment

➢ HVAC Applications

➢ Refrigeration

www.ashrae.org

ΠΡΟΤΥΠΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ASHRAE

https://www.ashrae.org/technical-resources/bookstore/ashrae-greenguide-the-design-construction-and-operation-of-sustainable-buildings
http://www.ashrae.org/
http://www.ashrae.org/
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http://www.energycon.org/
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