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Σχεδιασμός πολιτικής – Παράγοντες: 

α) αειφόρος ανάπτυξη για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών,  

β) σταδιακή ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ενέργειας 

γ) ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός, με πρωταρχικό προσανατολισμό 

παρεμβάσεων προς τη διαχείριση της ζήτησης ενέργειας 

 

Ανάγκη και δυνατότητες εφαρμογής μεγάλης κλίμακας συντονισμένων 

δράσεων για τον έλεγχο της ζήτησης τελικής ενέργειας και την 

αποσύνδεσή της από την οικονομική ανάπτυξη (μείωση ενεργειακής 

έντασης), με:  

α) την προώθηση σαφούς νομοθετικού πλαισίου προτεραιοτήτων για την 

ενεργειακή αποδοτικότητα,  

β) τον ολοκληρωμένο προγραμματισμό πόρων (IRP) και  

γ) την ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών 

Εξασφάλιση ενεργειακού εφοδιασμού  
Στόχοι Στρατηγικής 



 

 

9 
Παντελής Πατενιώτης 

 93/76/EOK Για περιορισμό των εκπομπών CO2  

 89/106/EOK Για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων 
εμπορίας προϊόντων δομικών κατασκευών (CPD) 

 2004/8/ΕΚ Για τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και 
θερμότητας (ΣΗΘ)  

 2006/32/ΕΚ Για τις ενεργειακές υπηρεσίες  

 2002/91/EΕ Για την βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης των κτιρίων και την έκδοση Πιστοποιητικού 
Ενεργειακής Απόδοσης (ΕPΒD) - ΚΕΝΑΚ 
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 305/2011/ΕΕ Κατάργηση της 89/106/EOK  

 2010/30/ΕΕ Για την επισήμανση  με πινακίδες και 
πληροφορίες για τις προδιαγραφές του προϊόντος, της 
κατανάλωσης ενέργειας και άλλων πηγών των 
ενεργειακών προϊόντων  

 2010/31/EΕ EPBD Για την ενεργειακή απόδοση των 
κτιρίων και κατάργηση της 2002/91/ΕΕ (1/2/12) 

 2012/27/EE EED Για την ενεργειακή απόδοση και την 
κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 244/2012/ΕΕ προς συμπλήρωση 
της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή 
απόδοση των κτηρίων 
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(40% ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ‘ΚΤΙΡΙΟ’) 
 

σύμφωνα με τις ίδιες μελέτες είναι άμεσα εφικτή 

η εξοικονόμηση 200 ~ 1000 €/έτος/νοικοκυριό 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ  

60% 

Γενικό πλαίσιο και στόχοι της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ στον κτιριακό τομέα 
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Γενικό πλαίσιο και στόχοι της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ στον κτιριακό τομέα 

 Το 2007 διατυπώνονται για πρώτη φορά οι στόχοι για το 
πρόγραμμα 20-20-20  και αποτελεί τη νέα ευρωπαϊκή 
στρατηγική. 

 Το 2008 δημοσιεύεται η μελέτη του οργανισμού Ecofys για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση όπου κατέληξε σε συστάσεις στόχων των U –
values. Η μελέτη βασίστηκε στην αρχή του οικονομικά 
βέλτιστου σεναρίου και οι τιμές που πρότεινε ήταν πολύ πιο 
αυστηρές από τις τότε νομοθεσίες. 

 ΚΕνΑΚ υλοποίηση του Νόμου 3661/2008  Εναρμόνιση της 
Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2002/91/ΕΚ 

 Στις 19 Μαΐου του 2010 δημοσιεύεται η οδηγία 2010/31/ΕΕ για 
την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων η οποία αποτελεί τη βάση 
για σημαντικά  αυστηρότερες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης 
στον κτιριακό τομέα του ευρωπαϊκού χώρου και παρουσιάζεται 
και το φιλόδοξο σχέδιο για κατασκευή κτιρίων σχεδόν 
μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας από το 2018-2020.   
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Γενικό πλαίσιο και στόχοι της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ στον κτιριακό τομέα 

 Στις 16 Ιανουαρίου του 1012 δημοσιεύεται ο κανονισμός 

244/2012 προς συμπλήρωση της 2010/31/ΕΕ για να 

καθοριστεί το μεθοδολογικό πλαίσιο για τον υπολογισμό των 

επιπέδων βέλτιστου κόστους των ελάχιστων απαιτήσεων 

ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των δομικών 

στοιχείων. 

 ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ  για την ενεργειακή απόδοση EED 

 19 Φεβρουαρίου του 2013 με τον Νόμο 4122/2013 

εναρμονίζεται η Ελληνική νομοθεσία με την οδηγία 

2010/31/ΕΕ 

 

 

 



18 Π. Πατενιώτης 

• Τα κτίρια ευθύνονται για το 60% της κατανάλωσης ενέργειας. 

• Το 90% του κτιριακού δυναμικού θα υπάρχει και θα 
χρησιμοποιείται το 2050. 

• Οι μέσοι ενεργειακοί λογαριασμοί των οικιακών καταναλωτών 
προβλέπεται να αυξηθούν κατά 40% μέχρι το 2050. 

• Κάθε 1 εκατ. ευρώ σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης έχει ως 
αποτέλεσμα τη δημιουργία 19 θέσεων εργασίας. 

• Η δημόσια επένδυση ενός(1) ευρώ στην ενεργειακή απόδοση των 
κτιρίων αποφέρει 5 επιπλέον ευρώ στα έσοδα του 
προϋπολογισμού. 

• Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων μπορεί να μειώσει το κόστος 
περίθαλψης έως και 42 ευρώ για κάθε 100 ευρώ που επενδύονται. 



19 Π. Πατενιώτης 



 Ο όρος «Κτίρια Χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης» 

ή «nZEB» αναφέρεται σε ένα τύπο κτιρίου που 

εξασφαλίζει μέγιστη άνεση για τους ενοίκους, τόσο κατά 

τη διάρκεια του χειμώνα όσο και κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού, με ελάχιστη ή μηδενική συμβατική 

θέρμανση και χωρίς ενεργή ψύξη.  

 Τα «Παθητικά Κτίρια» έχουν καθορισμένη μέγιστη 

ενεργειακή κατανάλωση 15kwh/m2 το χρόνο. 

 Τα «Κτίρια Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης» 

έχουν πλήρη αυτάρκεια. Ονομάζονται επίσης «NZEB ή 

ZEB». 

Π. Πατενιώτης 20 
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23 Π. Πατενιώτης 

Μέτρα για την ενεργειακή απόδοση 

• Θερμομόνωση τοίχων – οροφής - δαπέδου 

• Βελτίωση αεροστεγανότητας 

• Κουφώματα υψηλής ενεργειακής απόδοσης 

• Ενεργειακοί υαλοπίνακες 

• Στοιχεία σκίασης 

• Πράσινα δώματα 

Παθητικά συστήματα 

• Ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός 

• Αποδοτικά  συστήματα θέρμανσης - ψύξης 

• Θερμικά Ηλιακά 

• Φωτοβολταϊκά  

• Συστήματα αυτοματισμών 

• Οικιακές συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης 

Ενεργητικά συστήματα 



ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 Αεροστεγανότητα 

 Θερμική άνεση με ανάκτηση θερμότητας 

 Άριστη θερμομόνωση  

(χωρίς θερμογέφυρες) 
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• Βελτίωση αεροστεγανότητας. 

• Κουφώματα υψηλής ενεργειακής απόδοσης. 

• Ενεργειακοί υαλοπίνακες. 
o Συντελεστής Φωτοπερατότητας, ή Light Transmission (LT) 

Yποδηλώνει το πόσο φωτεινός θα είναι ο χώρος μας σύμφωνα με την 
χρήση του (κατοικία, αίθριο, στέγαστρα, υαλαπέτασμα κλπ.).  

o Ηλιακός συντελεστής (g-Value), ή Solar Factor (SF) 
Aντιπροσωπεύει την συνολική ποσότητα της ενεργείας που διέρχεται 
από την υάλωση, ως ποσοστό της συνολικής προσπίπτουσας ηλιακή; 
ενέργειας. Ουσιαστικά υποδηλώνει το κατά πόσο θα εκδηλωθούν, ή 
όχι, και πόσο έντονα φαινόμενα θερμοκηπίου. 

o Συντελεστής θερμοπερατότητας ή συντελεστής K, U-Value 
Eκφράζει τον ρυθμό απώλειας θερμότητας σε Watt, ανά τετραγωνικό 
μέτρο επιφάνειας υαλοπίνακα, για διαφορά ενός βαθμού, μεταξύ του 
εσωτερικού χώρου και του εξωτερικού περιβάλλοντος.  

 

Παθητικά συστήματα 



ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 Αεροστεγανότητα 

 Θερμική άνεση με ανάκτηση θερμότητας 

 Άριστη θερμομόνωση  

(χωρίς θερμογέφυρες) 
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27 Π. Πατενιώτης 

Σύμφωνα με το ISO 7730 είναι σημαντικό: 

• Ο αέρας να μην είναι πολύ υγρός. 

• Η ταχύτητα του αέρα να παραμένει σε αποδεκτά 

επίπεδα (για ταχύτητα κάτω από 0,08 m/s, 

λιγότεροι από το 6% των ανθρώπων αισθάνονται 

«ρεύμα»). 

• Η διαφορά μεταξύ της ακτινοβολίας θερμότητας και 

της θερμοκρασίας του αέρα να παραμένει μικρή. 

 



28 Π. Πατενιώτης 

Σύμφωνα με το ISO 7730 είναι σημαντικό: 

• Η διαφορά της ακτινοβολίας θερμότητας προς 

διαφορετικές κατευθύνσεις να παραμένει μικρή 

(μικρότερη από 5oC, «ασυμμετρία ακτινοβολίας 

θερμότητας»). 

• Η διαφορά της θερμοκρασίας δωματίου ανάμεσα 

στο κεφάλι και στα πόδια ενός καθιστού 

ανθρώπου, να είναι μικρότερη από 2oC. 

• Η αντιληπτή θερμοκρασία να ποικίλει λιγότερο 

από 0,8oC μέσα στο χώρο διαμονής. 
 



 Θερμική άνεση με ανάκτηση θερμότητας 

Π. Πατενιώτης 29 

με εναλλάκτη θερμότητας 



 Θερμική άνεση με ανάκτηση θερμότητας 
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και με σύστημα αέριας γεωθερμίας 



ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 Αεροστεγανότητα 

 Θερμική άνεση με ανάκτηση θερμότητας 

 Άριστη θερμομόνωση  

(χωρίς θερμογέφυρες) 
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32 Π. Πατενιώτης 



Π. Πατενιώτης 35 

ΤΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  

 
 

Τρεις είναι οι βασικοί τομείς τους οποίους καλούνται να 
αντιμετωπίσουν τα θερμομονωτικά υλικά με τις αντίστοιχες 
εφαρμογές: 
 
• Εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας (ή 

εσωτερική όπου δεν είναι εφικτό) 
• Θερμομόνωση – υγρομόνωση οροφών, 
• Θερμομόνωση δαπέδων – οροφών. 

 
ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: 

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ_rev3.docx
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ΔΙΑΘΕΤΕΙ 

Εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες. 

Πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές. 

Απεριόριστη αντοχή στο χρόνο. 

Εξαιρετικές αντισεισμικές ιδιότητες. 

ΕΠΙΛΥΕΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ & 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

ΤΟ ΑΡΙΣΤΟ ΔΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 



 Μεγάλη πιθανότητα αστοχιών 

 Αδυναμία επισκευών – επεμβάσεων 

 Δραματική μείωση σεισμικής 

επάρκειας 

 Ταχεία διάβρωση οπλισμού 

 Σημείο δρόσου μεταξύ μονωτικού     

και φέροντος οργανισμού 

 Μικρά πάχη μόνωσης 2~3 εκ. 

 Θερμογέφυρες  

40 Π. Πατενιώτης 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 



Π. Πατενιώτης 42 

Εξωτερική Θερμομόνωση τοίχων σε νέα και 

παλαιά κτίρια 



 Εξασφαλίζει την καλλίτερη 
δυνατή ΑΝΑΠΝΟΗ της 
τοιχοποιίας με αποτέλεσμα να 
μην επιτρέπει την εμφάνιση 
σημείου δρόσου, τόσο μεταξύ 
των δομικών στοιχείων όσο και 
στις εσωτερικές επιφάνειες των 
τοίχων.  

 Με αυτό τον τρόπο αποκλείει 
την εμφάνιση μούχλας στους 
τοίχους ακόμη και έπειτα από 
μακροχρόνια παραμονή της 
κατοικίας χωρίς αερισμό.  

43 

 
Π. Πατενιώτης 

• Εξωτερική Θερμομόνωση τοίχων σε νέα 

και παλαιά κτίρια   EN 13499 – ΕΤΑG OO4 

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ_ΠΑΡΟΥΣ.docx


44 Π. Πατενιώτης 

Εξωτερική Θερμομόνωση τοίχων σε νέα και 

παλαιά κτίρια 

ETICS 

ETICS - Έρευνα αγοράς_ europa 2010 - 2014.pdf


45 Π. Πατενιώτης 

Εξωτερική Θερμομόνωση τοίχων  με EPS σε 

νέα και παλαιά κτίρια   EN 13499 – ΕΤΑG OO4 



46 Π. Πατενιώτης 
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Εσωτερική θερμομόνωση οροφών 
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Εσωτερική θερμομόνωση οροφών 
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50 Π. Πατενιώτης 

 



51   south pole station Π. Πατενιώτης 



52   south pole station Π. Πατενιώτης 

http://www.southpolestation.com/0405/endview1.jpg


 Αντισεισμική θωράκιση κατασκευών 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

Π. Πατενιώτης 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών  

(RPI): Κέντρο Προσομοίωσης Σεισμικής Μηχανικής (CEES)  

UNIVERCITY of MICHIGAN: Civil and Environmental Engineering 

 

  
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Η μονωτική αποτελεσματι-

κότητα του παρεμβλήματος 

EPS tr=10%, βρέθηκε να 

κυμαίνεται μεταξύ 10% και 

50% καθ’ ύψος του τοίχου, 

για επιτάχυνση 0.2g σε 

συχνότητα 2Hz. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 4Μ 

Π. Πατενιώτης 
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Επιστημονική επιτροπή 

Τριανταφύλλου Αθανάσιος Παν. Πατρών 

Καρέλλας Σωτήριος  ΕΜΠ 

Ομάδα εργασίας 

Γκόνης Νικόλαος ΕΜΠ 

Ζησοπούλου Αδαμαντία ΕΜΠ 

Πάλλης Πλάτων ΕΜΠ 

Βουρλιώτης Παναγιώτης  ΕΜΠ 

Μιχαήλ Μιχαήλ ΑΠΘ 

Καστρινάκης Ηρακλής ΑΠΘ 

Γκόνης Βασίλειος ΕΜΠ 

Μανασής Λάμπρος ΕΜΠ 
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Τι πρέπει να περιλαμβάνει η μελέτη 

 Καθορισμός Τυπικών Κτιρίων αναφοράς. 

 Καταγραφή διαθέσιμων τεχνολογιών (τεχνικά 
χαρακτηριστικά κόστη κτλ). 

 Προσδιορισμός μέτρων ενεργειακής βελτιστοποίησης για 
κάθε τυπικό κτίριο. 

 Υπολογισμός της ζήτησης τελικής πρωτογενούς ενέργειας 
για κάθε τυπικό κτίριο. 

 Υπολογισμός του συνολικού κόστους για κάθε τυπικό 
κτίριο.  

 Ανάλυση ευαισθησίας. 

 Προσδιορισμός των βέλτιστων, από πλευράς κόστους, 
επιπέδων των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής 
απόδοσης κάθε τυπικού κτιρίου. 

 Σύγκριση με τις ισχύουσες ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης. 

 Έκθεση αποτελεσμάτων. 
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 Βάση ύπαρξης ή μη κανονισμού θερμομόνωσης(3 υποπεριπτώσεις) 

◦ Υφιστάμενα κτίρια – Πριν την ισχύ του ΚΘΚ 

◦ Υφιστάμενα κτίρια – Με ισχύ του ΚΘΚ 

◦ Νέα κτίρια – Κατά ΚΕΝΑΚ 

 Βάση κλιματικής ζώνης (4 υποπεριπτώσεις) : 

◦ Θα πρέπει να καθορίζονται ανά κλιματική ζώνη. Α, Β, Γ, Δ κλιματική 
ζώνη. 

 Βάση χρήσης (σύμφωνα με άρθρο 3, παρ. 6 του Ν.4122/2013) (9 
υποπεριπτώσεις) : 

◦ Μονοκατοικίες 

◦ Πολυκατοικίες – Συγκροτήματα κατοικιών 

◦ Κτίρια γραφείων - Εκπαιδευτικά κτήρια 

◦ Νοσοκομεία – Ξενοδοχεία - Εστιατόρια 

◦ Αθλητικές εγκαταστάσεις 

◦ Κτίρια υπηρεσιών χονδρικού και λιανικού εμπορίου 

 

 Συμπέρασμα: Θα πρέπει να μελετηθούν τουλάχιστον 3*4*9=108 
τυπικά κτίρια. 
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 Καταγραφή των διάφορων τεχνολογιών  βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης 
 

 Προσδιορισμός των διαθέσιμων τεχνολογιών    
◦ Δομικά στοιχεία 
◦ Συστήματα 

 
 Ελάχιστος αριθμός παραλλαγών μέτρων που πρέπει να 

υπολογιστούν για κάθε τυπικό κτίριο θα πρέπει οπωσδήποτε να μην 
είναι μικρότερο από 10 συν την τυπική περίπτωση. 
 

 Συμπέρασμα: 
 

108 τυπικά κτίρια * 11 μέτρα εξοικονόμησης =  1.188 
σενάρια 



 Για κάθε σενάριο θα πρέπει να εκτελεστούν υπολογισμοί 
ενεργειακής απόδοσης. 
 

 Υπολογισμός της τελικής ενέργειας που απαιτείται για θέρμανση 
χώρων, ψύξη χώρων, αερισμό, ΖΝΧ, και φωτισμό. 
 

 Υπολογισμός της χρήσης πρωτογενούς ενέργειας ανά μονάδα 
ωφέλιμης επιφάνειας. 

 
 Για τους υπολογισμούς θα ακολουθηθεί η μέθοδος ημισταθερής 

κατάστασης μηνιαίου βήματος και θα χρησιμοποιηθούν τα 
υφιστάμενα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα για την ενεργειακή 
απόδοση κτιρίων, καθώς και οι σχετικές Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ. 
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 Η εκτίμηση των βέλτιστων επιπέδων κόστους των ελάχιστων απαιτήσεων 
ενεργειακής απόδοσης κτιρίων θα πρέπει να γίνει και από μακροοικονομική 
άποψη και από χρηματοοικονομική άποψη καθ΄ όλη τη διάρκεια του οικονομικού 
κύκλου ζωής 

 Διακριτές κατηγορίες κόστους που προκύπτουν κατά τους υπολογισμούς 
και πρέπει να αιτιολογηθεί η εκτίμηση τους: 

• Αρχικό κόστος επένδυσης 

• Ετήσιο κόστος λειτουργίας 

• Ενεργειακό κόστος 

• Κόστος διάθεσης (αποδόμηση κτιρίου μετά το πέρας του κύκλου ζωής του) 

 Μακροοικονομικό επίπεδο 

• Κόστος εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

 Επιπλέον αναγκαίοι προσδιορισμοί 

• Οικονομικό κύκλος ζωής κτιρίου / δομικού στοιχείου / συστήματος 

• Προεξοφλητικό επιτόκιο 

• Κόστος φορέων ενεργειακών προϊόντων 

• Εξελίξεις των ενεργειακών τιμών 

Συμπέρασμα: 1188 σενάρια * 2 προσεγγίσεις εκτίμησης κόστους = 2.376 
περιπτώσεις για διερεύνηση 
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 Η μελέτη θα περιλαμβάνει ανάλυση για τον προσδιορισμό της 
ευαισθησίας που έχουν στα αποτελέσματα των υπολογισμών οι 
μεταβολές των εφαρμοζόμενων παραμέτρων. 

 

• Διάφορα σενάρια εξέλιξης των τιμών όλων των φορέων 
ενεργειακών προϊόντων 

 

• Προεξοφλητικό επιτόκιο 

 

• Κύριους συντελεστές κόστους που προσδιορίστηκαν κατά τον 
υπολογισμό. 
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Με βάση τους υπολογισμούς της χρήσης πρωτογενούς 
ενέργειας και του συνολικού κόστους για τις διάφορες 
τεχνολογίες για τα τυπικά κτίρια θα προσδιοριστεί: 

 

◦ Το εύρος τιμών βέλτιστων από πλευράς κόστους 
επιπέδων των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής 
απόδοσης για κάθε τυπικό κτίριο 

 

◦ Τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα ελάχιστων 
απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τα επιμέρους 
δομικά στοιχεία (U values) και συστήματα.  
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 Σύγκριση αποτελεσμάτων με τις ισχύουσες 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης. 

 

 Σύνταξη εκθέσεων αποτελεσμάτων. 

 




