
 
 

 

 «Απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης σε νέα κτίρια και 
κτίρια που ανακαινίζονται». 

  

 To πλαίσιο πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα με 

ορίζοντα το 2030 θεσπίζει φιλόδοξες δεσμεύσεις για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση για περαιτέρω μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου, αύξηση του ποσοστού της 

κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και 

την εξοικονόμηση ενέργειας. Τα κτίρια βρίσκονται στο 

επίκεντρο της πολιτικής για την ενεργειακή απόδοση, 

δεδομένου ότι στην Κύπρο το 30% της κατανάλωσης τελικής 

ενέργειας αναλογεί στο κτιριακό τομέα. Η ενεργειακή 

απόδοση του κτιριακού τομέα άρχισε ουσιαστικά να βελτιώνεται από το 2007 με την εφαρμογή απαιτήσεων 

ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης για νέα κτίρια και κτίρια που ανακαινίζονται. Εκ τότε οι απαιτήσεις αυτές 

έχουν αναθεωρηθεί τέσσερις φορές με αποτέλεσμα σήμερα να απαιτείται η ανέγερση κτιρίων με σχεδόν 

μηδενική κατανάλωση ενέργειας, ενώ σε περιπτώσεις κτιρίων που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης 

κλίμακας  θα πρέπει να αναβαθμιστούν στις πιο υψηλές ενεργειακές κατηγορίες. Σκοπός του σεμιναρίου, το 

οποίο απευθύνεται στους μηχανικούς, είναι η παρουσίαση των απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης 

για νέα και υφιστάμενα κτίρια και σχετικές εξελίξεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

EΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ :  Νίκος Χατζηνικολάου, Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

Ο Νίκος Χατζηνικολάου εργάζεται από το 2008 ως Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών  

στην Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. 

Συντονίζει την ομάδα για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και για την ενεργειακή 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: 

 

Η δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ το αργότερο μέχρι και 

την Τρίτη 13 Απριλίου 2021 ακολουθώντας τον σύνδεσμο:   

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hd348U5vSdeNFh507XTuVA        

 

Το σεμινάριο θα γίνει διαδικτυακά μέσω Zoom και η συμμετοχή είναι δωρεάν. 

 

 

 

 

 

 

2021 ΕΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 

Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021, 12.30μ.μ - 2.30μ.μ. -Webinar 
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https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hd348U5vSdeNFh507XTuVA


απόδοση των προϊόντων. Ασχολείται με την εφαρμογή και τη βελτίωση πολιτικών και μέτρων που θα 

αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος και θα προωθήσουν τα κτίρια με 

σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Εκπροσωπεί την Κύπρο ως εθνικός εμπειρογνώμονας στην 

επιτροπή παρακολούθησης εφαρμογής της  Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων που 

αποτελείται από τα κράτη μέλη και την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και στο πρόγραμμα “Concerted Action EPBD 

V” που στόχο έχει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων στον τομέα της 

ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως μηχανικός παραγωγής σε βιομηχανία 

δομικών υλικών, καθώς και σε εταιρεία μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κτίρια. Κατέχει πτυχίο και 

μεταπτυχιακό (MSc) στη Μηχανολογία από το University of New Orleans των ΗΠΑ και μεταπτυχιακό στην  

Δημόσια Διοίκηση από το Cyprus International Institute of Management (CIIM).    

 

 


