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Υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

• Οδηγία 2018/844/ΕΕ - τροποποίησε τις Οδηγίες 2010/31/ΕΕ και 2012/27/ΕΕ

Ελληνική Νομοθεσία: 

• ν. 4122/2013

• ν. 4342/2015

• ΦΕΚ 2367/Β’/12.07.2017 – Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) 

• ΦΕΚ Β’ 4003/ 17.11.2017 – Έγκριση και εφαρμογή Τ.Ο. ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση 
Κτιρίων

• ΦΕΚ 5447/Β’/ 05.12.2018 – Εθνικό Σχέδιο αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν 
μηδενική κατανάλωση ενέργειας



Υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο

Εναρμόνιση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες

Οδηγία 2018/844: 
Στοχεύει στην επιτάχυνση των οικονομικώς αποδοτικών 
ανακαινίσεων υφιστάμενων κτιρίων, με προοπτική την 
«απανθρακοποίηση» του κτιριακού αποθέματος μέχρι το 2050 
και την ενίσχυση των επενδύσεων προς αυτή την κατεύθυνση. 
Προωθεί επίσης την τοποθέτηση συσκευών φόρτισης 
αυτοκινήτων στα κτίρια, αλλά και τους αυτοματισμούς στα 
συστήματα των κτιρίων.
Πηγή:European Commission/Energy/Topics/Energy Efficiency/Buildings

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οδηγία 2010/31: 
Ενεργειακή Απόδοση 
Κτιρίων

2013: Ν. 4122/2013

Οδηγία 2012/27: 
Ενεργειακή Απόδοση

- 2014: 3ο ΕΣΔΕΑ
- 2015: Ν.4342/2015
- 2017: Υ.Α. οικ. 178679 Ενεργειακοί 
Ελεγκτές (ΦΕΚ 2337Β/20.07.2017)
- 2017: 4ο ΕΣΔΕΑ (ΦΕΚ 
1001/Β/21.03.2018)

Οδηγία 2018/844 - 2018: Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/85251/242 –
Εθνικό Σχέδιο Αύξησης Αριθμού ΚΣΜΚΕ

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


Υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο

ΦΕΚ 5447/Β’/05.12.2018 - («Εθνικό Σχέδιο αύξησης του αριθμού 
των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας»)

N. 4122/2013:

• 01/01/2019 όλα τα νέα κτίρια και όσα ανακαινίζονται ριζικά που στεγάζουν 
υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα

• 01/01/2021, όλα τα νέα κτίρια και όσα ανακαινίζονται ριζικά

Τι είναι όμως το Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας 
(ΚΣΜΚΕ)

«κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση. Η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα 
ενέργειας που απαιτείται πρέπει να καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές, περιλαμβανομένης της ενέργειας που παράγεται επιτόπου ή πλησίον του 
κτιρίου.»



Υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο

2020 2030 2050

20% Μείωση Εκπομπών 
Αερίων Ρύπων 
Θερμοκηπίου

40% Μείωση Εκπομπών 
Αερίων Ρύπων 
Θερμοκηπίου

60%-70% Μείωση
Εκπομπών Αερίων 
Ρύπων Θερμοκηπίου

20% Διείσδυση ΑΠΕ 
στην ηλεκτροπαραγωγή

≥27% Διείσδυση ΑΠΕ 
στην ηλεκτροπαραγωγή

~100% 
Ηλεκτροπαραγωγή από 
ΑΠΕ

20% Μείωση 
Πρωτογενούς Ενέργειας

≥30% Μείωση 
Πρωτογενούς Ενέργειας

ΝΖΕΒ < 50 kWhr/m2 a

Τι ισχύει για τα υφιστάμενα κτίρια?

Άρθρο 7, Ν.4122/2013: «..η ενεργειακή τους απόδοση 
αναβαθμίζεται στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, 
λειτουργικά και οικονομικά εφικτό..»

Πηγή: ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/85251/242

«χρήση πρωτογενούς 
ενέργειας σε 
κιλοβατώρες ανά 
τετραγωνικό μέτρο κατ’ 
έτος»



Υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο

Τοποθεσία Νομιμότητα Ιδιοκτησία ΓΟΚ
Αρχιτεκτονικοί 

περιορισμοί

Αδειοδοτήσεις
(πχ 

Αρχαιολογια)
ΚΕΝΑΚ nZEB

 Οικοδομικός Κανονισμός (Ν. 4067/2012)

 Προστασία Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Ν. 
3028/2002)

 Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (Ν. 4122/2013)

 ΦΕΚ Β’ 4003/ 17.11.2017 «Έγκριση και εφαρμογή Τ.Ο. ΤΕΕ για την 
Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων»

 ΦΕΚ Β’ 2367/ 12.07.2017 «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής 
Απόδοσης Κτιρίων»



Νομοθετικά - Δωδεκάνησα

Χαρακτηρισμένοι Παραδοσιακοί Οικισμοί σύμφωνα με το Π.Δ. 594/13.11.1978  & 
ΦΕΚ 504/Δ/88  & ΦΕΚ  1176/Β/2000 
Κως: Αντιμάχεια, Ασφενδιού, Πόλη της Κω, Πυλί
Νίσυρος: Εμπορειός, Μανδράκι, Νικιά, Πάλοι

Ειδικές διατάξεις & περιορισμοί σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 1989, ΦΕΚ Δ 293 

/ 19.10.1978 Π.Δ. (Δ' 594) / 24.4.1985 Π.Δ. (Δ' 181/1985)".

• Κουφώματα: Πρέπει να είναι ξύλινα συγκεκριμένου χρώματος
• Περιορισμός επεμβάσεων και χρωματισμών στις εξωτερικές όψεις 
• Ειδικοί περιορισμοί στη χρήση σκιάστρων και μορφολογικών στοιχείων 
• Απαίτηση ειδικής άδειας από ΕΠΑΕ –ΣΑ 

Πηγή: Οι παραδοσιακοί οικισμοί στο πλαίσιο της εθνικής χωροταξικής πολιτικής για τον 

τουρισμό: Μια χαρτογραφική προσέγγιση Λαφαζάνη Π., Μυρίδης Μ., Πισσούριος Ι. 

Τομέας Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας, Χαρτογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων και 

Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ. 



Νομοθεσία
Στοιχεία Βιοκλιματικής 

αρχιτεκτονικής στα Δωδεκάνησα



Κλίμα στα Δωδεκάνησα

• Ξηρό και εύκρατο κλίμα. Ήπιος χειμώνας και 
θερμά καλοκαίρια

• Άνυδροι χειμώνες και καλοκαίρια, με εξαίρεση 
τα ορεινά της Τήνου, Άνδρου, Νάξου και Κέας. 

• Εύκρατο θαλάσσιο κλίμα
• Διαρκής ηλιοφάνεια – 3000 ώρες ετησίως
• Μέση ετήσια θερμοκρασία 14-19 C
• Tα µελτέµια αποτελούν σηµαντικό καιρικό 

φαινόµενο της καλοκαιρινής περιόδου στην 
θαλάσσια περιοχή. Είναι άνεμοι που πνέουν από 
Β.Α. µέχρι Β.Δ. διευθύνσεις και παρουσιάζουν 
µεγάλη ένταση από τα µέσα Ιουλίου έως τα µέσα
Σεπτεµβρίου. 



Κλίμα στα Δωδεκάνησα



Βιοκλιματικά 
στοιχεία 
παραδοσιακή
αρχιτεκτονικής

• Κτίριο
• Οικισμός
• Δροσισμός
• Αερισμός
• Στοιχεία δόμησης 
• Ηλιασμός
• Κινητά στοιχεία
• Διαχείριση ύδατος



• Προσανατολισμός της κύριας όψης και των μεγαλύτερων ανοιγμάτων προς τον νότο
• Συμπαγείς τοίχοι με μικρά ανοίγματα προς τον Βορρά για προστασία από τους ψυχρούς βόρειους ανέμους 

(ή κατά τόπους από τον δυνατό άνεμο)  – τοποθέτηση των βοηθητικών χώρων στον βορρά
• Εκμετάλλευση της θερμικής μάζας του κτιρίου για εξισορρόπηση των θερμοκρασιακών μεταβολών –

η θερμική μάζα προκύπτει από την χρήση συμπαγών υλικών, όπως η πέτρα και το χώμα, με τοίχους με μεγάλο όγκo.
• Εκμετάλλευση της θερμικής αδράνειας του εδάφους, σε υπόσκαφα κτίρια ή σε κτίρια τοποθετημένα σε πλαγιές με μεγάλη κλίση.
• Σωστή χρήση της βλάστησης για ηλιοπροστασία, σκιασμός αλλά και προστασία από τους ανέμους.

Κτίριο
Βιοκλιματικά στοιχεία 
παραδοσιακή αρχιτεκτονικής



• Γίνεται επιλογή θέσεων / πλαγιών με μεσημβρινό προσανατολισμό έτσι ώστε να ο οικισμός να δέχεται ηλιασμό κατά την 
μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας.

• Η πυκνή δόμηση των οικισμών δημιουργεί δροσερό μικροκλίμα στο επίπεδο του δρόμου λόγω της μάζας των κτιρίων - ο 
σκιασμός του ενός κτιρίου από το άλλο εμποδίζει την εισροή θερμότητας στο εσωτερικό των σπιτιών

• Η διαπλοκή των όγκων δημιουργεί ποικίλα και προστατευμένα μικροκλίματα - οι ημιυπαίθριοι, τα στεγασμένα περάσματα, οι 
στοές, δημιουργούν ενδιάμεσους χώρους ζωής εξισορροπώντας το σκοτεινό και δροσερό εσωτερικό με την εκτυφλωτική 
θερμότητα στο εξωτερικό. 

Οικισμός
Βιοκλιματικά στοιχεία 
παραδοσιακή αρχιτεκτονικής



Δροσισμός

• ο διαμπερής αερισμός με μικρά ανοίγματα προς την βόρεια πλευρά. 

• φεγγίτη, ένα μικρότερο άνοιγμα σε ψηλότερη στάθμη

• καμινάδες, προκαλούν κατακόρυφο ρεύμα αέρα και είναι πολύ χρήσιμα σε περιπτώσεις 

υπόσκαφων

Βιοκλιματικά στοιχεία 
παραδοσιακή αρχιτεκτονικής



Υλικά
Χρώμα
Ανάγλυφο

• στρώσεις από ξερά φύκια ή βούρλα (υλικά με μικρή θερμική διαπερατότητα) λειτουργούν θερμομονωτικά
• ανοιχτό χρώμα που χρησιμοποιείται περιορίζει την θερμότητα που απορροφάται από τους τοίχους

Βιοκλιματικά στοιχεία 
παραδοσιακή αρχιτεκτονικής



Ηλιοπροστασία 
& σκιασμός

Οι τρόποι προστασίας του κελύφους από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία αλλά και η δημιουργία προστατευμένων εξωτερικών υπαίθριων
ή ημι-υπαίθριων χώρων μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. 

α. Ενσωματωμένα στην μάζα του κτιρίου:
• κατανομή των όγκων του κτιρίου σε σχέση με τον προσανατολισμό και τη διεύθυνση των ανέμων: 
• διαμόρφωση εσωτερικής αυλής - αίθριου
• οι εσοχές και οι προεξοχές
• τα διαφορετικά ύψη
• ημιυπαίθριοι χώροι (βεράντα, λότζια, στοά, ημιυπαίθριος εισόδου κλπ)
• περιτοιχισμένη αυλή

β. Με πρόσθετα στοιχεία:
• Εφήμερες - κινητές κατασκευές όπως τα στέγαστρα από ξύλο ή καλάμια, η βλάστηση (πέργκολες, αναρριχόμενα, δέντρα..), 
• τα πατζούρια, οι 
• προεξοχές στοιχείων πάνω από τα παράθυρα, οι τέντες -υφάσματα κλπ

Βιοκλιματικά στοιχεία 
παραδοσιακή αρχιτεκτονικής



Νομοθεσία
ΚΣΜΚΕ αρχιτεκτονική



Σύγχρονες 
εφαρμογές - ΚΣΜΚΕ
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"Κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας" είναι ένα κτίριο 
με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση του οποίου η σχεδόν μηδενική ή 
πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την κάλυψη των 
ενεργειακών του αναγκών, καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιλαμβανομένης της ενέργειας που 
παράγεται επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου.

Τα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας 
(nZEB) διαθέτουν:

• δομικά στοιχεία υψηλών ενεργειακών προδιαγραφών,
• Η/Μ εγκαταστάσεις ιδιαίτερα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και
• ένα σημαντικό μερίδιο της κατανάλωσης τους ενέργειας θα 

καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε τοπικό 
επίπεδο.

Τι είναι το κτίριο ΚΣΜΚΕ



Σύγχρονες 
εφαρμογές - ΚΜΣΚΕ
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Οδηγίες ΥΠΕΝ 
ΦΕΚ 5447/Β/5-12-2018

Σημειώνεται ότι για να χαρακτηριστεί ένα κτίριο ως Κτίριο με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση 
Ενέργειας (ΚΣΜΚΕ), σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προτάσεις του ΥΠΕΝ (προσωρινές) πρέπει:

α) να κατατάσσεται τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Α, αν είναι νέο κτίριο,
β) να κατατάσσεται τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β+, αν είναι υφιστάμενο κτίριο.



Σύγχρονες 
εφαρμογές - ΚΜΣΚΕ
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Νομοθετήματα για τα κτίρια ΚΜΣΚΕ

Υποχρεωτική κάλυψη αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ)
Σύμφωνα με το ν.4122/2013 (άρθρο 6, παρ. 4), στα νέα κτίρια ή κτιριακές μονάδες, η κάλυψη μέρους των αναγκών σε ΖΝΧ από ηλιοθερμικά συστήματα είναι 
υποχρεωτική. Το ελάχιστο ποσοστό του ηλιακού μεριδίου σε ετήσια βάση καθορίζεται σε 60%.

Αύξηση συντελεστή δόμησης για κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης
Ο ν. 4067/2012 (Α’ 79) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (άρθρο 25) παρέχει κίνητρα για τη δημιουργία κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης. Πιο 
συγκεκριμένα, δίνεται κίνητρο αύξησης του συντελεστή δόμησης κατά 5% σε κτίρια ενεργειακής κατηγορίας Α+ και αύξηση του συντελεστή δόμησης κατά 
10% στην περίπτωση όπου το κτίριο επιτυγχάνει ιδιαίτερα υψηλό βαθμό ενεργειακής απόδοσης (πρωτογενής ενεργειακή κατανάλωση κάτω των 
10kWh/τ.μ./έτος) και περιβαλλοντικής απόδοσης.

Συμψηφισμός δαπανών για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
Με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174) και του 
άρθρου 102 του ν.4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), δίνεται η δυνατότητα συμψηφισμού των 
ποσών που καταβάλλονται για αμοιβές υπηρεσιών, εργασίες και υλικά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων με τα ποσά του ειδικού προστίμου που 
προβλέπονται και έως το ποσοστό 50% του προβλεπόμενου ειδικού προστίμου. Ο συμψηφισμός διενεργείται εφόσον οι παρεμβάσεις επιφέρουν αναβάθμιση 
του κτιρίου κατά μία τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του 
κτιρίου αναφοράς.
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Νομοθετήματα για τα κτίρια ΚΜΣΚΕ

Ενεργειακός Υπεύθυνος στα κτίρια του δημοσίου
Με την Δ6/Β/14826/17.06.2008 ΚΥΑ «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο 
και ευρύτερο δημόσιο τομέα» (Β’ 1122), προβλέπεται ότι για τα κτίρια που χρησιμοποιούνται από το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα, ορίζεται τουλάχιστον ένας ενεργειακός υπεύθυνος.

Αύξηση συντελεστών απόσβεσης σε κτίρια
Με το άρθρο 24 του ν.4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει, προβλέπεται αύξηση στους συντελεστές απόσβεσης των στοιχείων του 
ενεργητικού των επιχειρήσεων των συναφών με την ενεργειακή απόδοση δαπανών σε κτίρια.

Υποχρέωση ενεργειακής διαχείρισης δημοσίων κτιρίων από φορείς του δημοσίου
Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων σε ΚΣΜΚΕ
Στοχευμένα προγράμματα σε μονοκατοικίες, κτίρια του στενού δημόσιου τομέα (ιδιόκτητα και μακροχρόνιας χρήσης) και κτίρια 
τριτογενούς τομέα, και μεταξύ άλλων σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου ή περιοχής, καθώς και σε ενεργειακές κοινότητες, με την
αξιοποίηση των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (Ε.Ε.Υ. – E.S.CO.s).



Σύγχρονες 
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Ποιες επιπλέον παρεμβάσεις χρειάζεται ένα κτίριο ΚΜΣΚΕ

KENAK 2017
•τα πραγματικά θερμικά χαρακτηριστικά του κτιρίου (συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών χωρισμάτων του): 1) 
θερμοχωρητικότητα, 2) θερμομόνωση, 3) θερμογέφυρες
•την εγκατάσταση θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού(ΖΝΧ), συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών των θερμομονώσεών 
τους,
•την εγκατάσταση κλιματισμού, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών των θερμομονώσεών της,
•το φυσικό και μηχανικό αερισμό, που μπορεί να περιλαμβάνει και την αεροστεγανότητα,
•την εγκατάσταση του γενικού φωτισμού (στα κτίρια του τριτογενή τομέα)

nZEB
•το σχεδιασμό, τη θέση και τον προσανατολισμό του κτιρίου, περιλαμβανομένων των εξωτερικών κλιματικών συνθηκών,
•τα παθητικά και υβριδικά ηλιακά συστήματα και την ηλιακή προστασία,
•την παθητική θέρμανση και το δροσισμό,
•τις κλιματικές συνθήκες εσωτερικού χώρου, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες σχεδιασμού εσωτερικού κλίματος
•τα εσωτερικά φορτία.



Σύγχρονες 
εφαρμογές - ΚΜΣΚΕ
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Τουριστικές εγκαταστάσεις



Σύγχρονες 
εφαρμογές - ΚΜΣΚΕ

Τυπικό προφίλ κατανάλωσης ενέργειας τουριστικών 

μονάδων

Πηγή: neZEH (Ξενοδοχεία σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης -

Nearly Zero Energy Hotels) – Πολυτεχνείο Κρήτης



Σύγχρονες 
εφαρμογές - ΚΣΜΚΕ

Κέλυφος

• Θερμομόνωση περιμετρικής τοιχοποιίας
• Θερμομόνωση οροφής
• Ελαχιστοποίηση θερμογεφυρών
• Φυσική / Τεχνητή σκίαση κτιρίου
• Αντικατάσταση κουφωμάτων
• Μέγιστη αξιοποίηση φυσικού φωτισμού / δροσισμού
• (Νέα κτίρια: Προσανατολισμός κτιρίου)

Ειδικές προβλέψεις
• Προσαρμογή των ανωτέρω στις ειδικούς αρχιτεκτονικούς 

κανονισμούς των Κυκλάδων
• Προσαρμογή των ανωτέρω για διατηρητέα κτίρια
• Αξιοποίηση παραδοσιακών τεχνικών / τοπικών κονιαμάτων



Συστήματα θέρμανσης - ψύξης

• Εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης / ψύξης υψηλής απόδοσης και χαμηλών εκπομπών ΑΦΘ (πχ. αντλίες 
θερμότητας χαμηλής / υψηλής απόδοσης) 

• Εξισορρόπηση υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης (ελεγκτές, δοχ. αδρανείας, τρίοδες βαλβίδες κ.ά.)
• Ανάκτηση ενέργεια με μηχανικό αερισμό
• Αυτοματισμοί συστημάτων θέρμανσης – ψύξης (θερμοστατικές βαλβίδες, έλεγχος θερμοκρασιών κ.ά.)
• Μονώσεις δικτύου διανομής συστημάτων θέρμανσης – ψύξης 
• Εγκατάσταση αποδοτικών τερματικών μονάδων (π.χ. FCU σε σύνδεση με ΑΘ Υ.Α)
• Αξιοποίηση ΑΠΕ (π.χ. προθέρμανση με ηλιοθερμία και συνδυασμό με παραγωγή ΖΝΧ)

Ειδικές προβλέψεις
• Περιορισμοί εγκατάσταση συστημάτων ηλιοθερμίας

Σύγχρονες 
εφαρμογές - ΚΣΜΚΕ



Συστήματα παραγωγής 
Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ)

• Ανάκτηση θερμότητας στα συστήματα θέρμανσης 
• Εγκατάσταση ηλιοθερμικών συλλεκτών
• Ρύθμιση θέρμανσης –ψύξης (θερμοστατικές βαλβίδες, έλεγχος θερμοκρασιών )
• Εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης ΖΝΧ
• Μόνωση δικτύου διανομής ΖΝΧ

Ειδικές προβλέψεις
• Περιορισμοί εγκατάσταση συστημάτων ηλιοθερμίας

Πηγή: neZEH (Ξενοδοχεία σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης - Nearly Zero Energy Hotels) –

Πολυτεχνείο Κρήτης

Σύγχρονες 
εφαρμογές - ΚΣΜΚΕ



Συστήματα αυτοματισμού 
ελέγχου κατανάλωσης

• Συστήματα ΒΕΜS
• Έλεγχος χρήσης δωματίωνν (κάρτες, αισθητήρες παρουσίας, 

αισθητήρες κουφωμάτων)
• Έξυπνοι μετρητές καταγραφής ενεργειακών καταναλώσεων

Πηγή: neZEH (Ξενοδοχεία σχεδόν Μηδενικής 

Ενεργειακής Κατανάλωσης - Nearly Zero Energy Hotels)
– Πολυτεχνείο Κρήτης

Σύγχρονες 
εφαρμογές - ΚΣΜΚΕ



Φωτισμός

• Αντικατάσταση λαμπτήρων συμβατικών τεχνολογιών με 
αποδοτικότερους λαμπτήρες

• Αντικατάσταση ηλεκτρομαγνητικών ballast με ηλεκτρικά
• Εγκατάσταση ανιχνευτών παρουσίας στα συγκεκριμένους χώρους
• Εγκατάσταση φωτοκυττάρων για τη μείωση της φωτεινότητας με 

βάση το φυσικό φως
• Εγκατάσταση double level ballast

Σύγχρονες 
εφαρμογές - ΚΣΜΚΕ



ΑΠΕ
Ενεργειακός συμψηφισμός καταναλώσεων
• Φωτοβολταϊκά συστήματα μικρής κλίμακας
• Γεωθερμία
• Μικρές ανεμογεννήτριες

Σύγχρονες 
εφαρμογές - ΚΣΜΚΕ



Δροσισμός - Αερισμός

• Συστήματα τεχνητού εξαερισμού – αερισμού με ανάκτηση 
θερμοκρασίας 

• Βέλτιστη εκμετάλλευση φυσικού δροσισμού
• Ελεγκτές υγρασίας και ποιότητας αέρα
• Χρήση διαπνεόντων υλικών 

Σύγχρονες 
εφαρμογές - ΚΣΜΚΕ



Εξοπλισμός επαγγελματικών κτιρίων
• Εφαρμογή της διαδικασίας Energy Star σε υπολογιστές 

και συσκευές
• Αντικατάσταση παλαιών λευκών συσκευών με νέες 

συσκευές ενεργειακής κλάσης A+++
• Πρόγραμμα καθαρισμού και συντήρησης συσκευών
• Βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση ειδικών 

εγκαταστάσεων (π.χ. πισίνα, βιολογικός καθαρισμός, 
αφαλάτωση)

• Βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση βοηθητικών 
εγκαταστάσεων (π.χ. πλυντήρια, συσκευές κουζίνας)

Σύγχρονες 
εφαρμογές - ΚΣΜΚΕ



• Διαχείριση υδάτινων πόρων

• Διαχείριση απορριμμάτων

• Βελτιστοποίηση συνθηκών ζωής και εργασίας

• Εκπαίδευση τελικών χρηστών

Συμπληρωματικές 
πρακτικές βέλτιστης 
διαχείρισης κτιρίων



Δημοτικός Ξενώνας Πολυβώτης Νισύρου



Δημοτικός Ξενώνας Πολυβώτης Νισύρου
• Προσανατολισμός: Βόρειος
• Χρονολογία κατασκευής: Δύο φάσεις δεκαετίες70-80
• Μέγεθος: 995 τ.μ.
• Δωμάτια: 20
• Δώμα και κέλυφος αμόνωτο
• Θέρμανση: Λέβητας πετρελαίου
• Λειτουργία: όλο το χρόνο
• Κτισμένο στο θαλάσσιο μέτωπο
• Επικρατούντες άνεμοι: Δ –ΒΔ 



Διαδικασία επιθεώρησης και ενεργειακής αναβάθμισης 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Ανάλυση της κατάστασης των εγκαταστάσεων 
Μέτρηση και συλλογή δεδομένων
Ενεργειακό ισοζύγιο

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
Περιγραφή του κάθε ενεργειακού μέτρου
Πιθανά οφέλη
Οικονομική εξοικονόμηση και απόσβεση ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Προτεινόμενα μέτρα
Συνολική εξοικονόμηση ενέργειας
Οικονομικά οφέλη και επενδύσεις
Σύνολο περιβαλλοντικών οφελών 

Δημοτικός Ξενώνας Πολυβώτης Νισύρου



Δημοτικός Ξενώνας Πολυβώτης Νισύρου
Στοιχεία παθητικού ηλιασμού

και σκίασης 

Στοιχεία παθητικού 

ηλιασμού και σκίασης 

Διαμπερής αερισμός

Προστασία από τους 

δυτικούς ανέμους

Ανάκλαση 

ακτινοβολίας



Δημοτικός Ξενώνας Πολυβώτης Νισύρου

3.123 kwh ετήσια κατανάλωση 

ηλεκτρικού ρεύματος. 



Νομοθεσία
Τουριστικές Εγκαταστάσεις



Πηγές Χρηματοδότησης NZEB - NZEH
 Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση

- Η2020 

- ELENA

- COSME

- EEEF

- RENOVATE EUROPE

- PDA

- Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI)

- Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF)

- LIFE 

 Εθνική Χρηματοδότηση

- ΕΣΠΑ

- Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ

- ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (δημόσια κτίρια) 

 Ίδια Κεφάλαια

 Χρηματοδότηση από τρίτους

- Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ)/ESCO

- Δανειοδότηση



Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης 
(ΣΕΑ/ EPC)

Η βασική αρχή μιας ΣΕΑ είναι ότι επιτρέπει την χρηματοδότηση μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης μέσω προβλεπόμενων μειώσεων του 
ενεργειακού κόστους. Καθώς οι επενδύσεις εξοφλούνται άμεσα από την 
εξοικονόμηση κόστους, δεν υπάρχει ανάγκη κεφαλαίου κίνησης από την 
πλευρά του δικαιούχου. 

Η ΣΕΑ παρέχει την δυνατότητα βελτίωσης των υποδομών σε 
οργανισμούς/επιχειρήσεις χωρίς να χρειάζεται να έχουν τεχνικές 
γνώσεις, δεξιότητες ενεργειακής διαχείρισης και αρχικό κεφάλαιο. Α

Αποτελεί συγχώνευση τριών ειδών συμβάσεων σε μία: σύμβαση για 
εργασίες ανακαίνισης, σύμβαση πίστωσης και σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών. Οι οργανισμοί/επιχειρήσεις που επιθυμούν να βελτιώσουν 
την ενεργειακή τους απόδοση και να μειώσουν το κόστος ενέργειας 
τους, μπορούν να αναζητήσουν την βοήθεια και υποστήριξη συμβούλων, 
προμηθευτών εξοπλισμού ή παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών. Και οι 
δύο πλευρές έχουν κοινό ενδιαφέρον για συνεργασία, καθώς και οι δύο 
επωφελούνται από την επίτευξη εξοικονόμησης.



Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης 
(ΣΕΑ/ EPC)
Χρηματοδότηση από τρίτους
Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ)/ESCO
«Συμβατική συμφωνία μεταξύ του δικαιούχου και του 
παρόχου μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, 
η οποία επαληθεύεται και παρακολουθείται καθ’ όλη τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης…»

-Οι επενδύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση, 
ανακτώνται από τις εξοικονομήσεις που αναμένονται από 
τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης που 
συμφωνήθηκε βάσει σύμβασης.
a) Εγγυημένη εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων
b) Μηδενικός επενδυτικός κίνδυνος
c) Βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση



Ξενοδοχείο & 
Ενεργειακή Κοινότητα

Μια ξενοδοχειακή μονάδα μπορεί να επωφεληθεί από τη διενέργεια εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού μέσω της 
συμμετοχής της σε Ε.Κοιν.

 Μια ξενοδοχειακή μονάδα μπορεί να δημιουργήσει Ε.Κοιν. με ιδιώτες, ΟΤΑ, ιδιωτικές ή και δημοτικές επιχειρήσεις, 
καθώς και με τοπικούς φορείς

 Μέσω του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού δίνεται η δυνατότητα συμψηφισμού της ενέργειας που παράγεται από 
ΑΠΕ, με την καταναλισκόμενη ενέργεια των μελών της Ε.Κοιν. 

 Ο σταθμός παραγωγής μπορεί να εγκαθίσταται στην ίδια θέση με μια εκ των καταναλώσεων ή και σε ανεξάρτητο 
ακίνητο.

 Ανάλογα με το συμφωνηθέν ποσοστό συμφηφισμού κάθε μέλους της Ε.Κοιν. αφαιρείται από την χρωστέα ενέργεια κάθε 
εκαθαριστικού λογαριασμού η αντίστοιχη παραγόμενη ενέργεια 

Οφέλη:

• Κάλυψη μέρους ή του συνόλου των ενεργειακών καταναλώσεων της ξενοδοχειακής μονάδας με «καθαρή» ενέργεια με 
κατεύθυνση προς την μεταροπή της σε NZEB, εξοικονομώντας παράλληλα οικονομικούς πόρους

• Με τη συμμετοχή σε Ε.Κοιν. εξασφαλίζεται για την ξενοδοχειακή μονάδα η εξέταση της αιτήσης για χορήγηση 
προσφοράς σύνδεσης κατά προτεραιότητα κατά την αδειοδοτηση και η διεκδίκηση συμμετοχής σε επιπλέον εθνικά ή 
υπερθνικά προγράμματα χρηματοδότησης 



Κόστος & Εξοικονόμηση



Κόστος & Εξοικονόμηση



Κόστος & Εξοικονόμηση



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


