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Απλουστευμένη Ορολογία

Τυποποίησης

Πρότυπο: 

Κανόνας της τέχνης και της τεχνικής που

έχει εκπονηθεί με διαδικασίες

συναίνεσης ενδιαφερομένων μερών και

έχει υποβληθεί σε δημόσια κρίση από

αναγνωρισμένο οργανισμό

τυποποίησης. 



Απλουστευμένη Ορολογία

Τυποποίησης

Συγκαταλέγονται ως πρότυπα: 

Ορολογία ενός (τεχνικού) τομέα, 

προδιαγραφή προϊόντος ή υπηρεσίας, 

μέθοδοι δοκιμών, μέθοδοι

υπολογισμού, μέθοδοι σχεδιασμού.



Απλουστευμένη Ορολογία

Τυποποίησης

Κάθε πρότυπο αναθεωρείται / 

εμπλουτίζεται, σε τακτά χρονικά

διαστήματα ανταποκρινόμενο στις

τρέχουσες οικονομικές και

τεχνολογικές εξελίξεις. 

Τα πρότυπα είναι εθνικά (π.χ. DIN, BS, 

NF, ΕΛΟΤ), περιφερειακά (Ευρωπαϊκά-

ΕΝ) και Διεθνή (ISO).



Ευρωπαϊκοί Φορείς Τυποποίησης

CEN/CENELEC:

• Ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης με μέλη

τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης των

Κ-Μ της Ε.Ε καθώς και των υπό ένταξη χωρών.

• Μέλη DIN, BSI, AFNOR, NEN, SIS, UNI, AENOR, 

EΛΟΤ κλπ

• Τελευταία προστέθηκε ο TSE (Τουρκία) και το

ISRM (FYROM)

• Συνεργάζεται με τους ISO/IEC και εκπονούν

ορισμένα πρότυπα από κοινού



Απλουστευμένη Ορολογία

Τυποποίησης

Ευρωπαϊκό πρότυπο(EN): 

Πρότυπο που έχει εκπονηθεί από την

CEN/CENELEC και ισχύει και ως εθνικό

πρότυπο σε όλα τα εθνικά συστήματα των

Κ-Μ της Ε.Ε. (και των υπό ένταξη χωρών), 

με ταυτόχρονη απόσυρση των εθνικών

προτύπων και κανονισμών που

αντιτίθενται σε αυτά.



Νομική Ισχύς Ευρωπαϊκών Προτύπων

Τα Ευρωπαϊκά πρότυπα :

1)υποστηρίζουν την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής
Νομοθεσίας (π.χ. της Ενεργειακής Επίδοσης
Κτιρίων), 

2) Οι τεχνικές προδιαγραφές Δημοσίων Έργων και
Δημόσιων Προμηθειών πρέπει να είναι απόλυτα
συμβατές με αυτά,

3) Στην νομοθεσία των δομικών προϊόντων (Καν. 
305/2011) είναι υποχρεωτικά και επιβάλλουν σε
αυτά την σήμανση CE και την δήλωση των
επιδόσεών τους.



Νομική υποχρέωση θέσπισης

Κανονισμού Ενεργειακού Σχεδιασμού

Η υποχρέωση θέσπισης ΚΕΝΑΚ (ΚΕΝΕΚ?), 
πηγάζει από την Ευρωπαϊκή Οδηγία
Ενεργειακής Επίδοσης Κτιρίων 2002/91 
(EPBD),  που τροποποιήθηκε με την
2010/31. 

Για την εφαρμογή αυτής της οδηγίας
απαιτείται η χρήση Ευρωπαϊκών
Προτύπων (Άρθρα 3 και 5, Παραρτήματα Ι
και ΙΙΙ).  



Εντολές Τυποποίησης - Δημιουργία

Νέων Ευρωπαϊκών Προτύπων

• Με εντολές της Ε. Επιτροπής ( Mandates 

M-343 και Μ-480) εκδόθηκε ένα σύνολο

Ευρωπαϊκών προτύπων που

τροποποιήθηκε ριζικά από το 2014  έως

σήμερα λόγω ορισμένων

διαφοροποιήσεων της δεύτερης οδηγίας . 

• Το νέο σύνολο (περί τα 60 ΕΝ) 

αποκαλείται εν συντομία Σειρά ΕΝ ISO

52000.



Νέα Οδηγία προς Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο

• Member States shall describe their national 

calculation methodology following the 

national annex framework of related 

European standards developed under 

mandate M/480 given by the European 

Commission to the European Committee for 

Standardisation (CEN).’;



Σειρά ΕΝ ISO 52000

(draft) EN ISO 52000-1 
«Ενεργειακή επίδοση κτιρίων (EEK)-Συνολική
Αξιολόγηση EEK-Γενικό πλαίσιο εργασιών και
διαδικασίες»

• Είναι το πρωταρχικό πρότυπο της σειράς ΕΝ ΙSO 
52000 και θεσπίζει τις αρχές του Συστήματος

• Ένα πρότυπο για νέα, υφιστάμενα και προς
ανακαίνιση κτίρια

• Ακολουθείται από τον οδηγό εφαρμογής του ISO TR 
52000-2



Σειρά ΕΝ ISO 52000

Σύστημα προτύπων Ενεργειακής Επίδοσης Κτιρίων
σχεδιασμένο με :

• (Αρθρωτή) Δομή Ενοτήτων (modular structure)

• Μονοσήμαντη ορολογία δομικών μερών και στοιχείων
κτιρίου για ψηφιακή απεικόνιση και υπολογιστική
δομή

• Συνιστώμενες μη υποχρεωτικές τιμές (ΑΝΝΕΧ Β)

• Επιλεχθείσες τιμές από τους χρήστες ή από τις
δημόσιες αρχές (ΑΝΝΕΧ Α)

• Δυνατότητα προσθήκης παραμέτρων Εθνικής
Πολιτικής - Εθνικό προσάρτημα (με αποκλεισμό όμως
άλλων τρόπων υπολογισμού)





(Αρθρωτή) Δομή Ενοτήτων ΕΝ ΙSΟ

52000
M1 - Πρωταρχικό

Γενικά - Όροι ορισμοί σύμβολα μονάδες δείκτες, 
Εφαρμογές - Έκφραση ενεργητικών επιδόσεων –
Λειτουργίες κτιρίου και όρια του – Διαμονή και
λειτουργία κτιρίου – Υπηρεσίες Ενέργειας-
Καταχώρηση του κτιρίου σε ζώνες –Υπολογισθείσα
ενεργειακή επίδοση – ---

Μετρηθείσα ενεργειακή επίδοση- Επιθεώρηση-
Έκφραση θερμικής άνεσης-συνθήκες εξωτερικού
περιβάλλοντος- Οικονομικοί υπολογισμοί



(Αρθρωτή) Δομή Ενοτήτων ΕΝ ΙSΟ

52000

M2 –KΤΙΡΙΟ

Γενικότητες – Ενεργειακές ανάγκες κτιρίου –

Εσωτερικές συνθήκες χωρίς συστήματα – Τρόποι

έκφρασης ενεργειακής επίδοσης – Μεταφορά

θερμότητας με μετάδοση –Μεταφορά

θερμότητας με διείσδυση και εξαερισμό-

Εσωτερικές θερμικές απολαβές - Ηλιακές

θερμικές απολαβές-Δυναμική κτιρίου-

Μετρημένη Ενεργειακή Επίδοση- Έλεγχος



(Αρθρωτή) Δομή Ενοτήτων ΕΝ ΙSΟ

52000

Μ3-Μ11 Ενεργειακά Συστήματα Κτιρίου

Θέρμανση – Ψύξη – Αερισμός/εξαερισμός –

Ύγρανση - Αφύγρανση- Ζεστό νερό χρήσης-

Φωτισμός – Αυτοματοποίηση και έλεγχος

κτιρίου- Ιδιοπαραγωγή Ηλεκτρισμού



Σειρά ΕΝ ISO 52000

Κάθε πρότυπο αυτής της Σειράς

συνοδεύεται από υπολογιστικό φύλλο

(spreadsheet) για να μπορεί να συνδέεται

με την ενότητά του καθώς και με το

σύνολο των ενοτήτων της Σειράς, ώστε να

μπορούν να προκύψουν οι τελικές τιμές

των ενεργειακών επιδόσεων του κτιρίου



Ανάγκη Σύνταξης Εθνικών

Προσαρτημάτων της σειράς ΕΛΟΤ

ΕΝ ISO 52000
• Η επιτροπή εκπόνησης του νέου ΚΕΝΑΚ είναι το

καθοδηγητικό όργανο για την σύνταξή του και

την έκφραση της Εθνικής και Οικονομικής

Πολιτικής της χώρας.

• Απαιτείται η συνεργασία της και η καθοδήγησή

της με την Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ ΤΕ 101 

«Ενεργειακή Επίδοση Κτιρίων» για την σύνταξη

των Εθνικών Προσαρτημάτων που είναι κατά

λέξη απαιτητά με την νέα οδηγία που

εκπονείται.



Σειρά ΕΝ ISO 52000 – Το μελλοντικό

εργαλείο σχεδιασμού του Μηχανικού

Είναι ένα ευέλικτο σύστημα προτύπων που
απευθύνεται ανεξαιρέτως σε μελετητές μηχανικούς, 
κατασκευαστές κτιρίων και δομικών και ενεργειακών
προϊόντων, συστημάτων αυτοματισμών καθώς και
σε δημόσιες αρχές που θα θεσπίσουν τον ΚΕΝΕΚ της
χώρας τους με το σύνολο ή μέρος των ενοτήτων του
συστήματος.

Είναι δομημένο με ψηφιακές δυνατότητες
σχεδιασμού (ΒΙΜ) και υπολογισμού όλων των
ενεργειακών επιδόσεων. 

Είναι κύριο εργαλείο Σχεδιασμού Κτιρίων και θα
ήταν χρήσιμο να αποτελέσει ύλη εκπαίδευσης
Διατμηματικού Μεταπτυχιακού στο ΕΜΠ.



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !


