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Κτίρια και ενεργειακή πολιτική 

13% ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας μέχρι το 2020
Σωρευτικός στόχος εξοικονόμησης ενέργειας 241,588 ΤΙΠ κατά την τελική χρήση ενέργειαςμέχρι το 2020
14,5 % εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μέχρι το 2020 (ενδεικτικός στόχος)



Οδηγία 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

 Απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης
 Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης
 Συχνές επιθεωρήσεις των συστημάτων κλιματισμού και των συστημάτων θέρμανσης με λέβητα 
 Απαιτήσεις συνολικής ενεργειακής απόδοσης, ορθής εγκατάστασης, διαστασιολόγισης, ρύθμισης και ελέγχου   
 Έως τις 31 Ιανουαρίου 2020 όλα τα νέα κτίρια πρέπει να κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση



Απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης - Νέα κτίρια 
Διάταγμα του 2007 (Κ.Δ.Π. 568/2007)

Σε ισχύ από 21/12/2007 
•Τοιχοποιία 0,85 W / m2 K
•Οριζόντια στοιχεία 0,75 W / m2 K
•Κουφώματα 3,8 W / m2 K
•Δάπεδα υπερκείμενα κλειστού μη κλιματιζόμενου χώρου 2,0 W / m2 K

Διάταγμα του 2009 (Κ.Δ.Π. 446/2009) 
Σε ισχύ από 1/1/2010

•Ελάχιστη ενεργειακή κατηγορία Β στο ΠΕΑ 
•Τοιχοποιία 0,85 W / m2 K
•Οριζόντια στοιχεία 0,75 W / m2 K
•Κουφώματα 3,8 W / m2 K
•Δάπεδα υπερκείμενα κλειστού μη κλιματιζόμενου χώρου 2,0 W / m2 K
•Μέσος συντελεστής 1,3 W / m2 K για κατοικίες και 1,8 W / m2 K για μη κατοικίες 
•Ηλιακός για την παραγωγή ζεστού νερού σε κατοικίες 
•Πρόνοια για την εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ 

Διάταγμα του 2013 (Κ.Δ.Π. 432/2013)
Σε ισχύ από 11/12/2013 

•Ελάχιστη ενεργειακή κατηγορία Β στο ΠΕΑ 
•Τοιχοποιία 0,72 W / m2 K
•Οριζόντια στοιχεία 0,63 W / m2 K
•Κουφώματα 3,23 W / m2 K
•Δάπεδα υπερκείμενα κλειστού μη κλιματιζόμενου χώρου 2,0 W / m2 K
•Μέσος συντελεστής 1,3 W / m2 K για κατοικίες και 1,8 W / m2 K για μη κατοικίες 
•Συντελεστής σκίασης 0,63 
•Ηλιακός για την παραγωγή ζεστού νερού σε κατοικίες 
•Πρόνοια για την εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ 
•Για κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες τουλάχιστον το 3% της συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας πρέπει να προέρχεται από ΑΠΕ

Διάταγμα του 2016
(Κ.Δ.Π. 119/2016)

Σε ισχύ από 1/1/2017
•Ελάχιστη ενεργειακή κατηγορία Β στο ΠΕΑ 
•Τοιχοποιία 0,4 W / m2 K
•Οριζόντια στοιχεία 0,4 W / m2
K

•Κουφώματα 2,9 W / m2 K
•Συντελεστής σκίασης 0,63 
•Μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς φωτισμού σε  γραφεία 10 W / m2
•Για μονοκατοικίες τουλάχιστον το 25% της συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας πρέπει να προέρχεται από ΑΠΕ
•Για κτιριακές μονάδες που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και αποτελούνται από κτιριακές μονάδες τουλάχιστον το 3% της συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας πρέπει να προέρχεται από ΑΠΕ
•Για κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες τουλάχιστον το 7% της συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας πρέπει να προέρχεται από ΑΠΕ



Απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης – Κτίρια που 
υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας 

Διάταγμα του 2007 (Κ.Δ.Π. 568/2007)
Σε ισχύ από 21/12/2007 

• Τοιχοποιία 0,85 W / m2
K σε κτίρια άνω των 1000τμ

• Οριζόντια στοιχεία 0,75W / m2 K σε κτίρια άνω των 1000τμ
• Κουφώματα 3,8 W / m2

K σε κτίρια άνω των 1000τμ
• Δάπεδα υπερκείμενα κλειστού μη κλιματιζόμενου χώρου 2,0 W / m2 K σε κτίρια άνω των 1000τμ

Διάταγμα του 2009 (Κ.Δ.Π. 446/2009) 
Σε ισχύ από 1/1/2010

• Ελάχιστη ενεργειακή κατηγορία Β στο ΠΕΑ σε κτίρια άνω των 1000τμ
• Τοιχοποιία 0,85 W / m2

K σε κτίρια άνω των 1000τμ
• Οριζόντια στοιχεία 0,75W / m2 K σε κτίρια άνω των 1000τμ
• Κουφώματα 3,8 W / m2

K σε κτίρια άνω των 1000τμ
• Δάπεδα υπερκείμενα κλειστού μη κλιματιζόμενου χώρου 2,0 W / m2 Kσε κτίρια άνω των 1000τμ

Διάταγμα του 2013 (Κ.Δ.Π. 432/2013)
Σε ισχύ από 11/12/2013 

• Ελάχιστη ενεργειακή κατηγορία Β στο ΠΕΑ σε κτίρια άνω των 1000τμ
• Τοιχοποιία 0,72 W / m2

K σε κτίρια άνω των 1000τμ
• Οριζόντια στοιχεία 0,63W / m2 K σε κτίρια άνω των 1000τμ
• Κουφώματα 3,23 W / m2 K σε κτίρια άνω των 1000τμ
• Συντελεστής σκίασης 0,63 σε κτίρια άνω των 1000τμ
• Δάπεδα υπερκείμενα κλειστού μη κλιματιζόμενου χώρου 2,0 W / m2 K σε κτίρια άνω των 1000τμ

Διάταγμα του 2016
(Κ.Δ.Π. 119/2016)

Σε ισχύ από 1/1/2017
• Ελάχιστη ενεργειακή κατηγορία Β στο ΠΕΑ σε όλα τα κτίρια 



Απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης – Στοιχεία του 
κτιρίου που τοποθετούνται εκ των υστέρων ή αντικαθίστανται 

Διάταγμα 2013 (Κ.Δ.Π. 432/2013)
Σε ισχύ από 11/12/2013 

• Τοιχοποιία 0,72 W / m2 K
• Οριζόντια στοιχεία 0,63 W / m2 K
• Κουφώματα 3,23 W / m2
• Συντελεστής σκίασης 0,63
• Δάπεδα υπερκείμενα κλειστού μη κλιματιζόμενου χώρου 2,0 W / m2 K

Διάταγμα 2016 (Κ.Δ.Π. 119/2016) 
Σε ισχύ από 1/1/2017

• Τοιχοποιία 0,4 W / m2 K
• Οριζόντια στοιχεία 0,4 W / m2 K
• Κουφώματα 2,9 W / m2 K



Κτίρια με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας 
(ΚΣΜΚΕ)



Απαιτήσεις και Τεχνικά Χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί 
το ΚΣΜΚΕ Διάταγμα του 2014 (Κ.Δ.Π 366/2014)



Κανονισμός (ΕΕ) αριθμός 244/2012



Κανονισμός (ΕΕ) αριθμός 244/2012



Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)



Πότε πρέπει να εκδίδεται ΠΕΑ 

 Νέα κτίρια και κτιριακές μονάδες 
 Σε κτίρια και κτιριακές μονάδες που διατίθενται προς 

πώληση
 Σε κτίρια και κτιριακές μονάδες που διατίθενται προς 

ενοικίαση
 Σε κτίρια που χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές με 

συνολικό ωφέλιμο εμβαδό άνω των 250τμ, τα όποια 
επισκέπτεται συχνά το κοινό

 Σε κτίρια και κτιριακές μονάδες που υφίστανται 
ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας??



Τεχνικός Οδηγός για ΚΣΜΚΕ
“…..σκοπός του παρόντος οδηγού 

είναι να διευκολύνει την ομάδα 
σχεδιασμού ενός έργου στη 
διερεύνηση των κρισιμότερων 
παραμέτρων για το σχεδιασμό του 
ΚΣΜΚΕ. Η διερεύνηση των 
παραμέτρων αυτών είναι 
θεμελιώδης συνιστώσα για την 
επίτευξη της μείωση της ζήτησης 
ενέργειας στο υπό σχεδιασμό 
κτίριο και την βελτίωση των 
εσωτερικών συνθηκών διαβίωσης 
στους χώρους του.”



Τεχνικός Οδηγός για ΚΣΜΚΕ



Παράδειγμα νέας κατοικίας ΣΜΚΕ 176τ.μ.



Πολεοδομικό κίνητρο για κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης



Κίνητρα σε υφιστάμενα κτίρια  

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω



Ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων 

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κατά την πώληση και την ενοικίαση 

Απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης για κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας και στοιχεία του κτιρίου που τοποθετούνται εκ των υστέρων  

Απαιτήσεις ενεγριακήςαπόδοσης και λειτουργίας για τεχνικά συστήματα 
Επιθεωρήσεις συστημάτων και ενεργειακοί έλεγχοι  



Υποδειγματικός ρόλος του δημοσίου τομέα

 Ανάρτηση των ΠΕΑ σε 
περίοπτη από το κοινό θέση

 Ενεργειακή αναβάθμιση 
κτιρίων που ανήκουν και 
χρησιμοποιούνται από τις 
κεντρικές κυβερνητικές αρχές 

 Αγορά και ενοικίαση κτιρίων 
υψηλής ενεργειακής απόδοσης



Κοιτώντας μπροστά 

 Αναθεώρηση των 
υφιστάμενων χρηματοδοτικών 
κινήτρων 

 Επανεξέταση των απαιτήσεων 
ελάχιστης ενεργειακής 
απόδοσης και ΚΣΜΚΕ 

 Ποιότητα των εργασιών 
 Κατανομή κινήτρων μεταξύ 

ιδιοκτήτη και ενοικιαστή και 
μεταξύ διαφορετικών 
ιδιοκτητών 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Νίκος Χατζηνικολάου
nhadjinikolaou@mcit.gov.cy
Τηλ. 22409396
Φαξ 22304759


