
Η	  συμμόρφωση	  των	  δομικών	  υλικών	  στους	  
Ευρωπαϊκούς	  &	  Εθνικούς	  Κανονισμούς	  	  

Στέλλα	  Χαδιαράκου	  	  
Δρ.	  Μηχανολόγος	  Μηχανικός	  	  
Τμήμα	  Έρευνας&	  Ανάπτυξης	  –	  

Διαχείρισης	  Ποιότητας	  



Πεδία	  κανονισμών	  	  

-‐  Κανονισμός	  Δομικών	  Υλικών	  (305/2011)	  

-‐  Πυροπροστασία	  κατασκευών	  	  (Π.Δ.	  71/1988)	  
	  
-‐  Δήλωση	  Περιβαλλοντικής	  Συμπεριφοράς	  Υλικού	  

(Ανάλυση	  Κύκλου	  Ζωής	  και	  Ανθρακικό	  αποτύπωμα	  (ISO	  
14025))	  

-‐  Διαχείριση	  –	  Επαναχρησιμοποίηση	  Υλικών	  (98/2008)	  



Πιστοποιητικά	  υλικού	  

•  Δήλωση	  επίδοσης	  σύμφωνα	  με	  τον	  κανονισμό	  
305/2011(γνωστό	  ως	  CE)	  

•  Πιστοποιητικό	  βιοδιαλυτότητας	  στην	  περίπτωση	  
ινώδους	  υλικού	  (Note	  Q	  97/69)	  

•  Ανάλυση	  Κύκλου	  Ζωής	  –	  Περιβαλλοντικό	  αποτύπωμα	  
(EPD	  –	  Environmental	  Product	  Declararon)	  

•  LEED/BREEAM/	  DGNB	  



Η	  πορεία	  του	  CE	  στα	  δομικά	  υλικά	  

89/106/ΕΚ	  
Ισχύει	  μέχρι	  1η	  
Ιουλίου	  2013	  	  

93/68/ΕΚ	  
Γενικά	  για	  το	  
CE	  Marking	  

305/2011/ΕΚ	  
Αναθεώρηση	  



•  2002/91/EΚ,	  2010/31/EΚ	  

Ν.	  4122/2013	  KENAK	  

•  89/106/ΕΚ	  305/2011/ΕΚ	  

ΠΔ	  334/94	  

Εναρμόνιση	  Κοινοτικής	  και	  Ελληνικής	  Νομοθεσίας	  



Πιστοποίηση	  υλικών	  και	  συστημάτων	  
Προδιαγραφές	  εφαρμογής	  τους	  

	  	  

	  Υλικά	  

	  Ευρωπαϊκές	  Οδηγίες	  (European	  Direcrve)	  

	   	  	  	  	  	  	  	  Εναρμονισμένα	  Ευρωπαϊκά	  Πρότυπα	  	  (European	  Norm)	  

	   	  	  	  	  	  	  	  Ευρωπαϊκή	  Οδηγία	  Τεχνικής	  Εγκρισης	  (ETAG)	  

	   	   	   	  Eθνικά	  Πρότυπα	  (ΕΛΟΤ)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  Εφαρμογή	  

	  Εθνικά	  Πρότυπα	  (ΕΛΟΤ)	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Εθνικές	  Τεχνικές	  Προδιαγραφές	  	  (ΕΤΕΠ)	  

	   	   	   	  Τεχνικές	  Οδηγίες	  (ΤΟΤΕΕ)	  

	   	   	   	   	  Τεχνικοί	  φάκελοι	  προϊόντων	  (Εταιρείες)	  

	  

	  	  



	  
EN	  13162:2012	  Thermal	  insularon	  products	  for	  buildings	  -‐	  Factory	  made	  mineral	  wool	  (MW)	  products	  –	  Specificaron	  	  

	  
EN	  13163:2012	  Thermal	  insularon	  products	  for	  buildings	  -‐	  Factory	  made	  products	  of	  expanded	  polystyrene	  (EPS)	  –	  Specificaron	  	  

	  
EN	  13164:2012	  Thermal	  insularon	  products	  for	  buildings	  -‐	  Factory	  made	  products	  of	  extruded	  polystyrene	  foam	  (XPS)	  –	  

Specificaron	  	  
	  

EN	  13165:2012	  Thermal	  insularon	  products	  for	  buildings	  -‐	  Factory	  made	  rigid	  polyurethane	  foam	  (PUR)	  products	  –	  Specificaron	  	  
	  

EN	  13166:2012	  Thermal	  insularon	  products	  for	  buildings	  -‐	  Factory	  made	  products	  of	  phenolic	  foam	  (PF)	  –	  Specificaron	  	  
	  
EN	  13167:2012	  Thermal	  insularon	  products	  for	  buildings	  -‐	  Factory	  made	  cellular	  glass	  (CG)	  products	  –	  Specificaron	  	  
	  
EN	  13168:2012	  Thermal	  insularon	  products	  for	  buildings	  -‐	  Factory	  made	  wood	  wool	  (WW)	  products	  –	  Specificaron	  	  

	  
EN	  13169:2012	  Thermal	  insularon	  products	  for	  buildings	  -‐	  Factory	  made	  products	  of	  expanded	  perlite	  (EPB)	  –Specificaron	  	  

	  
EN	  13170:2012	  Thermal	  insularon	  products	  for	  buildings	  -‐	  Factory	  made	  products	  of	  expanded	  cork	  (ICB)	  –	  Specificaron	  	  

	  
EN	  13171:2012	  Thermal	  insularng	  products	  for	  buildings	  -‐	  Factory	  made	  wood	  fibre	  (WF)	  products	  –	  Specificaron	  	  
	  

Τα	  πρότυπα	  θερμομονωτικών	  υλικών	  
που	  αφορούν	  κτιριακές	  εφαρμογές	  
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Διαδικασία	  για	  την	  πιστοποίηση	  

Εντοπίζονται	  οι	  Οδηγίες,	  Εναρμονισμένα	  Πρότυπα,	  
Τεχνικές	  Εγκρίσεις	  που	  αφορούν	  το	  υπό	  μελέτη	  προϊόν	  

Προσδιορίζεται	  το	  Σύστημα	  Αξιολόγησης	  

Δοκιμή	  κατάλληλου	  δείγματος	  προϊόντος	  

Συμπλήρωση	  Δήλωσης	  Απόδοσης	  

Σύνταξη	  Τεχνικού	  Φακέλου	  

Επαφή	  με	  Κοινοποιημένο	  Φορέα	  ή	  Εργαστήριο	  

Πιστοποίηση	  CE	  	  



•  οργανισμός	  πιστοποίησης	  προϊόντων:	  κυβερνητικός	  ή	  μη	  κυβερνητικός	  διενεργεί	  
πιστοποίηση	  προϊόντων	  σύμφωνα	  με	  δεδομένους	  κανόνες	  διαδικασίας	  και	  διαχείρισης·∙	  	  

•  οργανισμός	  πιστοποίησης	  του	  ελέγχου	  παραγωγής	  στο	  εργοστάσιο:	  κοινοποιημένος	  
οργανισμός,	  κρατικός	  ή	  μη,	  διενεργεί	  πιστοποίηση	  ελέγχου	  της	  παραγωγής	  στο	  εργοστάσιο	  
σύμφωνα	  με	  δεδομένους	  κανόνες	  διαδικασίας	  και	  διαχείρισης·∙	  	  

•  εργαστήριο	  δοκιμών:	  κοινοποιημένο	  εργαστήριο	  το	  οποίο	  μετρά,	  εξετάζει,	  δοκιμάζει,	  
βαθμονομεί	  ή	  καθορίζει	  με	  άλλο	  τρόπο	  τα	  χαρακτηριστικά	  ή	  την	  απόδοση	  των	  υλικών	  ή	  
των	  προϊόντων	  του	  τομέα	  των	  δομικών	  κατασκευών.	  	  

	  Οι	  Κοινοποιημένοι	  Οργανισμοί	  είναι	  διαπιστευμένοι	  φορείς	  με	  βάση	  τα	  	  
	  	  	  	  πρότυπα	  EN	  45011,	  EN	  45012,	  EN	  45004	  για	  φορείς	  πιστοποίησης	  και	  	  

	  	  	  	  επιθεώρησης	  και	  EN	  ISO/IEC	  17025	  για	  τα	  εργαστήρια	  δοκιμών.	  
	  

hOp://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Κοινοποιημένοι	  Οργανισμοί	  



Συστήματα	  Πιστοποίησης	  	  

	  
Σύστημα	  1:	  Πιστοποίηση	  προϊόντος	  χωρίς	  επιθεώρηση	  και	  έλεγχο	  δειγμάτων.	  
Σύστημα	  2+:	  Πιστοποίηση	  του	  συστήματος	  παραγωγής	  με	  συνεχή	  επιτήρηση.	  
Σύστημα	  3:	  Ο	  αρχικός	  έλεγχος	  από	  πιστοποιημένους	  φορείς	  
Σύστημα	  4:	  Δεν	  περιλαμβάνονται	  διαπιστευμένοι	  φορείς.	  



Συστήματα	  αξιολόγησης	  με	  βάση	  την	  89/106/EC	  
	  

Διεργασίες	  συστημάτων	  αξιολόγησης	   Σύστημα	  Αξιολόγησης	  

1	   2+	   3	   4	  
Δοκιμές	  στο	  χώρο	  	  παραγωγής	  	  (FPC)	   Κ	   Κ	   Κ	   Κ	  
Έλεγχος	  δείγματος	  από	  τον	  κατασκευαστή	  στο	  
χώρο	  παραγωγής	  με	  βάση	  συγκεκριμένο	  πλάνο	  
εργαστηριακών	  ελέγχων	  	  	  

Κ	   Κ	  

Προσδιορισμός	  τύπου	  προϊόντος	  (ITT)	   ΔΦ	   Κ	   ΔΦ	   Κ	  
Αρχική	  επιθεώρηση	  στο	  χώρο	  παραγωγής	  και	  
δοκιμές	  (FPC)	  

ΔΦ	   ΔΦ	  

Συνεχής	  εποπτεία,	  εξέταση,	  αξιολόγηση	  δοκιμών	  
παραγωγής	  

ΔΦ	   ΔΦ	  

Δειγματοληπτική	  δοκιμή	  προϊόντος	  πριν	  διατεθεί	  
στην	  αγορά	  

Κ:	   	  Κατασκευαστής	  
ΔΦ:	   	  Διαπιστευμένος	  φορέας	  



Σύστημα	  Πιστοποίησης	  1	  	  

Το	  προϊόν	  θα	  πρέπει	  να	  διαθέτει	  2	  πιστοποιητικά	  	  
•  Από	  τον	  φορέα	  πιστοποίησης	  «Πιστοποιητικό	  Συμμόρφωσης»	  
•  Από	  τον	  παραγωγό	  «Δήλωση	  Επίδοσης»	  

•  «Πιστοποιητικό	  Σταθερότητας	  της	  Απόδοσης»	  (παλιότερα	  γνωστό	  ως	  «Πιστοποιητικό	  
Συμμόρφωσης»)	  	  	  

•  «Δήλωση	  Επίδοσης»	  	  
–  τα	  στοιχεία	  των	  εργαστηρίων	  που	  έγιναν	  οι	  έλεγχοι	  	  
–  οι	  κωδικοί	  πιστοποίησης	  (πχ.	  MW-‐EN13162-‐CS(10)50…..)	  για	  το	  κάθε	  τύπο	  προϊόντος	  

	  
O	  παραγωγός	  κρατάει	  ένα	  βιβλίο	  ελέγχων	  το	  οποίο	  προσκομίζει	  σε	  κάθε	  έλεγχο.	  Λόγω	  της	  υψηλής	  

κατηγορίας	  πυραντοχής	  η	  παραγωγική	  διαδικασία	  ελέγχεται	  από	  το	  κοινοποιημένο	  εργαστήριο	  
κάθε	  έξη	  μήνες	  





Σύστημα	  Πιστοποίησης	  3	  
«Δήλωση	  Επίδοσης»	  

–  τα	  στοιχεία	  των	  εργαστηρίων	  που	  έγιναν	  οι	  έλεγχοι	  	  
–  οι	  κωδικοί	  πιστοποίησης	  (πχ.	  MW-‐EN13164-‐CS(10)50…..)	  για	  το	  κάθε	  

τύπο	  προϊόντος	  
	  
O	  παραγωγός	  κρατάει	  ένα	  βιβλίο	  ελέγχων	  το	  οποίο	  προσκομίζει	  σε	  κάθε	  

έλεγχο	  





MW	  -‐EN	  13162-‐T4-‐CS(Y\10)5-‐WS-‐WL(P)-‐	  MU1-‐	  TR15-‐PL(5)200-‐SD5-‐CP2-‐AW1-‐AFr49	  

MW 	   	  :	  Stonewool	  
EN	  13162	   	  :	  European	  norm 	  	  
T4 	   	  :	  Thickness	  tolerances	  (+5,	  -‐	  3mm)	  
CS(Y\10)5	  	   	  :	  Compression	  strength	  at	  10%	  deformaron	  (kPa)	  
WS,	  WL(P)	   	  :	  Water	  absorpron	  short	  term	  and	  long	  term(P)	  	  

	   	   	  (24	  hours	  και	  28	  days)	  	  	  
MU1 	  	   	  :	  Water	  vapor	  resistance	  factor	  μ	  
TR15 	   	  :	  Tensile	  strength	  perpendicular	  to	  faces	  	  	  	  
SD 	   	  :	  Dynamic	  srffness	  	   	  	  
PL(5)200 	   	  :	  Point	  load	  	  	  
CP2 	   	  :	  Compressibility	  (mm)	  
AW1 	   	  :	  Sound	  absorpron	  coefficient	  	  
AFr49 	   	  :	  Air	  flow	  resistance	  	  



	  
XPS-‐EN	  13164-‐T1-‐CS(10\Y)200-‐TR400-‐DS(23,90)–WL(T)0,7-‐WD(V)3-‐MU100 

XPS 	   	  :	  Extruded	  Polystyrene	  
	  	  

EN	  13164	   	  :	  European	  norm 	   	  	  
	  
T1/3 	   	  :	  Thickness	  tolerances	  	  
	  
CS(Y/10)200 	  :	  Compression	  strength	  at	  10%	  deformaron	  (kPa)	  
	  
DS(23,90)	   	  :	  Dimension	  Stability	  at	  23C,	  90%RH	  
	  
WL(T)0,7 	   	  :	  Water	  absorpron	  with	  total	  immersion	  (T)	  (24	  hours)	  	  	  
	  
WD(V)3 	   	  :	  Water	  absorpron	  by	  diffusion	  	  
	  
TR400 	   	  :	  Tensile	  strength	  perpendicular	  to	  faces	  
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Πιστοποίηση	  Συστημάτων	  Εξωτερικής	  Θερμομόνωσης	  

Οι	  δοκιμές	  κατά	  ETAG004	  αφορούν	  το	  συνολικό	  σύστημα	  θερμομόνωσης	  και	  	  εκπονούνται	  σε	  
διαπιστευμένα	  από	  τον	  ΕΟΤΑ	  εργαστήρια,	  εγκεκριμένα	  για	  τις	  δοκιμές	  που	  αναφέρονται	  στη	  
προδιαγραφή.	  

Τα	  δοκίμια	  κατασκευάζονται	  στον	  χώρο	  του	  εργαστηρίου	  και	  καταγράφεται	  η	  διαδικασία	  
κατασκευής.	  

Η	  επιτυχία	  των	  δοκιμών	  οδηγεί	  σε	  απόκτηση	  μιας	  ΕΤΑ	  η	  οποία	  με	  τη	  σειρά	  της	  παρέχει	  τη	  
δυνατότητα	  το	  προϊόν	  να	  φέρει	  σήμανση	  συμμόρφωσης	  CE.	  



Δοκιμές-‐Απόκτηση	  ΕΤΑ	  	  	  

	  Οι	  εργαστηριακές	  δοκιμές	  αφορούν:	  

	  
v  Μέτρηση	  θερμικής	  Αντίστασης	  (m2K/W)	  
v  Απορρόφηση	  ύδατος	  με	  εμβάπτιση	  (kg/m2)	  
v  Ελαστικότητα	  σε	  διάτμηση	  (ΜPa)	  
v  Αντοχή	  σε	  διάτμηση	  (ΜPa)	  
v  Πυραντίσταση	  (κλάση	  Α1-‐F)	  
v  Υδατο-‐απορροφητικότητα	  (kg/m2)	  

v  Υγροθερμική	  Συμπεριφορά(	  Οπτικός	  Έλεγχος)	  
v  Ψύξη	  /	  Απόψυξη	  Αντοχή	  (Οπτικός	  Έλεγχος)	  
v  Αντίσταση	  σε	  κρούση	  (3	  Joules,	  10	  Joules)	  
v  Δύναμη	  πρόσφυσης	  μεταξύ	  τοίχου	  και	  κόλλας	  	  (MPa)	  

v  Δύναμη	  πρόσφυσης	  μεταξύ	  θερμομονωτικού	  υλικού	  και	  κόλλας(MPa)	  
v  Δύναμη	  πρόσφυσης	  μεταξύ	  θερμομονωτικού	  υλικού	  και	  βασικού	  επιχρίσματος	  (MPa)	  
v  Δύναμη	  πρόσφυσης	  έπειτα	  από	  τεχνητή	  γήρανση(MPa)	  
v  Διαπερατότητα	  του	  επιχρίσματος	  σε	  υδρατμούς	  



Θερμική	  Αγωγιμότητα	  
Σχεδιασμού	  

•  Υπολογισμός	  Θερμικής	  Αγωγιμότητας	  λαμβάνοντας	  
υπόψη	  το	  ποσοστό	  υγρασίας	  του	  υλικού	  κατά	  τη	  χρήση	  	  



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ	  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΗ	  
ΥΛΙΚΩΝ	  	  

	  

















Το οικολογικό σήµα 
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Είναι εργαλείο περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ. 
Το οικολογικό σήµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απονέµεται στα προϊόντα και υπηρεσίες µε τον 
µικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε σχέση µε τα 
προϊόντα της ίδιας οµάδας. Τα κριτήρια απονοµής 
του οικολογικού σήµατος της ΕΕ καθορίζονται βάσει 
επιστηµονικών στοιχείων, λαµβανοµένου υπόψη 
ολόκληρου του κύκλου ζωής των προϊόντων από την 
εκπόνηση µέχρι την απόρριψή τους. 
 
 §  αριθ. 880/92/EOK  (ΕΕ L 99/11.04.1992) που ήταν µόνο για 

προϊόντα.  
§  αριθ. 1980/2000/ ΕK (ΕΕ L 237/21.09.2000) επεξέτεινε τη 
δυνατότητα απονοµής του οικολογικού σήµατος και στις 
υπηρεσίες (τουρισµός).  

§  αριθ. 66/2010/EK (EE L 27/30.01.2010) αντικατέστησε τον 
προηγούµενο.  



§ Προϊόντα καθαρισµού  

§ Ηλεκτρικές συσκευές  

§ Προϊόντα χάρτου  

§ Υφάσµατα  

§ Έπιπλα  

§ Στρώµατα  

§ Χρώµατα  

§ Υπηρεσίες  

•  Τουριστικά καταλύµατα  

•  Κάµπινγκ  
	  

Στόχος ήταν η θέσπιση 
ενός ενιαίου 
πανευρωπαϊκού 
περιβαλλοντικού 
προτύπου µε ισχύ και 
αναγνωρισιµότητα  
σε όλη την Ευρώπη. 

Οι κατηγορίες προϊόντων µε EU Ecolabel 



Η βασική αρχή 
του οικολογικού 
σήµατος 
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ENERGY & 
ATMOSPHERE	  

MATERIALS & 
RESOURCES	   INTERNAL ENVIRONMENT QUALITY	  

Optimization of 
energy 

performance	  

Jobsite scrap 
management	  

Recycled 
material 
content	  

Minimum 
acoustic 

performance	  

Acoustic 
performan

ce	  

Mold 
preventi

on	  
EA Credit 1	   MR Credit 2	   MR Credit 

4	  
QI 

Prerequisite 3	  
MR Credit 

9	  
MR 

Credit 
10	  

up to 19 points	   2 points	   2 points	   mandatory	   1 point	   1 point	  

Type of 
Product Components 

% content 
Pre- 
consumer 

% 
content 
Post – 
consumer 

% of raw 
materials 

Components % 
on the mass 
unit 

Origin of raw 
materials 

Origin of 
recycled 
materials 

Place of 
Manufacture 

FIBRANgeo 
Stonewool 
products 
from 
30-200kg/
m3 

Amphibolite 0 0 100 70 
Terpni –Serres 
(10km from 
FIBRAN) 

Terpni Serres 

Bauxite 0 0 100 8 
ELMIN Hellas 
(378km from 
FIBRAN) 

CaO 0 0 100 8 
Cao Hellas, 
Thessaloniki 
(78km) 

Dolomite 0 0 100 4 Kavala (80km) 
Recycled 
material 
(Stonewool ) 

15 5 10 FIBRAN 

  
Acquires	  according	  to	  LEED	  scheme:	  	  
In	  more	  detail:	  
	  
MR4	  Recycling	  
FIBRAN	  recycling	  supports	  LEED	  cerrficaron	  with	  one	  credit	  as	  recycling	  is	  >10%	  
(15+19/2=24,5)	  
Preconsumer	  recycling	  is	  about	  19%	  
Postconsumer	  recycling	  is	  about	  15%	  
	  
MR5	  Local	  raw	  material	  
Stone	  raw	  material	  for	  producron	  is	  on	  average	  transported	  about	  120	  km	  to	  FIBRAN	  
producron	  site.	  In	  parrcular:	  	  



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	  
	  



Πυροπροστασία	  	  

•  Η	  παθητική	  πυροπροστασία	  ενός	  κτιρίου	  αποβλέπει	  στον	  
έλεγχο	  της	  εξάπλωσης	  της	  πυρκαγιάς	  και	  στην	  έγκαιρη	  
εκκένωση	  του	  κτιρίου	  από	  όσους	  βρίσκονται	  μέσα	  σε	  αυτό	  
κατά	  την	  εκδήλωση	  της	  πυρκαγιάς.	  Τα	  μέτρα	  παθητικής	  
πυροπροστασίας	  αποτελούν	  την	  δομική	  πυροπροστασία	  
του	  κτιρίου	  και	  είναι	  ενσωματωμένα	  στην	  αρχιτεκτονική	  και	  
στατική	  σχεδίαση	  και	  κατασκευή	  του	  κτιρίου	  (αρχιτέκτονας,	  
πολιτικός	  μηχανικός).	  

•  Στα	  μέτρα	  παθητικής	  πυροπροστασίας	  περιλαμβάνονται	  
(για	  όλα	  τα	  κτίρια):	  

•  μέτρα	  για	  μη	  εξάπλωση	  της	  πυρκαγιάς	  εντός	  του	  κτιρίου	  
•  μέτρα	  για	  μη	  εξάπλωση	  της	  πυρκαγιάς	  εκτός	  του	  κτιρίου	  
•  η	  επάρκεια	  και	  αντοχή	  των	  δομικών	  στοιχείων	  του	  κτιρίου	  

στην	  πυρκαγιά	  για	  κάποιο	  χρονικό	  διάστημα	  ώστε	  να	  είναι	  
δυνατή	  η	  έγκαιρη	  εκκένωσή	  του	  

•  κατάλληλη	  σχεδίαση	  των	  οδεύσεων	  διαφυγής	  και	  των	  
εξόδων	  κινδύνου	  

hªp://www.firesafeeurope.eu/	  	  



Νομοθεσία	  

•  Π.Δ.	  71/1988	  
•  Πρόταση	  αναθεώρησης	  κανονισμού	  Απρίλιος	  2011	  

hªp://www.fireservice.gr/	  



ΚΤΗΡΙΑ	  ΧΑΜΗΛΗΣ	  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ	  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ	  

	  



Απογραφή	  Κτιρίων	  2011	  

Έλλειψη	  μόνωσης	  –	  	  
Παλιές	  κατασκευές	  	  
	  





Ελληνική	  Νομοθεσία	  -‐	  ΚΕΝΑΚ	  

•  εναρμόνισή	  με	  την	  Κοινοτική	  Οδηγία	  ν.	  3661/2008	  
(ΦΕΚ	  89/Α/2010)	  «Μέτρα	  για	  τη	  μείωση	  της	  Ενεργειακής	  
Κατανάλωσης	  των	  Κτιρίων	  και	  άλλες	  διατάξεις»	  

•  «Κανονισμού	  Ενεργειακής	  Απόδοσης	  
κτηρίων»	  (Κ.Εν.Α.Κ.)	  	  

•  Η	  οδηγία	  91/2002/ΕΚ	  τροποποιήθηκε	  από	  την	  οδηγία	  
31/2010/ΕΚ	  και	  η	  εναρμόνισή	  μας	  με	  τη	  νέα	  οδηγία	  έγινε	  
με	  την	  έκδοση	  του	  νέου	  νόμου	  4122/2013	  (ΦΕΚ	  Α'	  
42)	  «Ενεργειακή	  Απόδοση	  Κτιρίων	  -‐	  Εναρμόνιση	  με	  την	  
οδηγία	  2010/31/ΕΕ	  του	  Ευρωπαϊκού	  Κοινοβουλίου	  και	  
του	  Συμβουλίου	  και	  λοιπές	  διατάξεις».	  	  	  



Calcularng	  Thermal	  Heat	  
Transmission	  

U-‐values	  according	  to	  the	  Direcrve	  91/2002	  

U - values 
(W/m2K) Built from 1975 until 1990  Built form 1991 until 2002 New Building 2003 -2006 New Building after 2006 
 Climatic 

Zone Cold  Moderate Warm  Cold  Moderate Warm  Cold  Moderate Warm  Cold  Moderate Warm  

Roof  0,20 0,50 0,80 0,15 0,40 0,50 0,15 0,25 0,50 0,13 0,23 0,43 
Façade - 

Wall  0,30 1,00 1,20 0,20 0,50 0,60 0,18 0,41 0,60 0,17 0,38 0,48 

Floor 0,20 0,80 0,80 0,18 0,50 0,55 0,18 0,44 0,55 0,17 0,41 0,48 

Reference:	  Cost-‐EffecKve	  Climate	  ProtecKon	  in	  the	  EU	  Building	  Stock	  
	   	   	  Report	  established	  by	  ECOFYS	  for	  EURIMA	  



Ενεργειακές	  απαιτήσεις	  
θέρμανσης	  Τυπικής	  Κατοικίας	  

Ενεργειακές απαιτήσεις 
θέρµανσης Τυπικής 
Κατοικίας 

225-200 
kWh/m2 

160-140 
kWh/m2 

 

90-70 kWh/
m2 

 

30-20 
kWh/m2 

 

15-0 kWh/
m2 

 

Νοµοθεσία Κατοικίες  πριν 
το 1979 

Κανονισµός 
Θερµοµόνωσης 
1979 

ΚΕΝΑΚ Κατοικίες  
Χαµηλής 
Ενεργειακής 
Κατανάλωσης 

Παθητικές 
Κατοικίες 

Τυπικές τιµές U  

Εξωτερικοί τοίχοι  1,30 W/(m2K) 0,50 W/(m2K) 0,30 W/(m2K) 0,20 W/(m2K) 0,13 W/(m2K) 

Οροφή  2,10 W/(m2K) 1,22 W/(m2K) 0,30 W/(m2K) 0,15 W/(m2K) 0,10 W/(m2K) 

Δάπεδο  1,00 W/(m2K) 0,50 W/(m2K) 0,40 W/(m2K) 0,25 W/(m2K) 0,15 W/(m2K) 

Κουφώµατα  5,10 W/(m2K) 2,80 W/(m2K) 2,80 W/(m2K) 1,10 W/(m2K) 0,80 W/(m2K) 

Εκποµπές C02 (m2.a) 60kg 40kg 20kg 10kg 1.5kg 

Κατανάλωση ενέργειας σε λίτρα 
πετρελαίου θέρµανσης ανά m2 και 
έτος  

 
 

30-25lt 
 
 

20-15lt 10-8lt 5-4lt 0,75lt 



Παθητικά	  Κτήρια	  –	  Κτήρια	  Χαμηλής	  
Ενεργειακής	  Κατανάλωσης	  	  



Θερμομονωτικές	  λύσεις	  	  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	  ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ	  
	  



Από	  την	  θεωρία	  στην	  πράξη	  



Από	  την	  θεωρία	  στην	  πράξη	  



Από	  την	  θεωρία	  στην	  πράξη	  



Αεριζόμενη	  Όψη	  	  



Το	  μέλλον	  ….	  	  

•  Περιβαλλοντική	  αξιολόγηση	  κατασκευών	  –	  υλικών	  	  
•  Κτήρια	  χαμηλής	  ενεργειακής	  κατανάλωσης	  –	  νέοι	  τρόποι	  

κατασκευής	  	  

•  Υπάρχει	  ανάγκη	  για	  	  
–  Κατάλογο	  πιστοποιημένο	  υλικών	  	  
–  Αποτελεσματικότερο	  έλεγχο	  αγοράς	  υλικών	  	  
–  Δημιουργία	  πιστοποιημένου	  εργαστηρίου	  στην	  

Ελλάδα	  	  


