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Το Προφίλ μας 
Το IsZEB (Ευφυείς Λύσεις για Κτίρια Μηδενικού και Θετικού Ενεργειακού Ισοζυγίου) είναι ένας νεοσύστατος Συνεργατικός
Σχηματισμός με επίκεντρο τον κατασκευαστικό τομέα

Ιδρύθηκε το 2020 στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και έχει ως ιδρυτικά μέλη του Ελληνικές επιχειρήσεις και Φορείς
με ηγετική θέση στον τομέα των Έξυπνων και Ενεργειακά Αποδοτικών Κτιρίων

Με έμφαση στα έξυπνα και μηδενικού η θετικού ενεργειακού ισοζυγίου κτίρια, ως ενεργά οικοδομικά στοιχεία των
έξυπνων δικτύων, το IsZEB στοχεύει να εξερευνήσει σε βάθος πως η ευφυία (π.χ SRI) και η ενεργειακή αποδοτικότητα
μπορούν να συνδυαστούν κάτω από ένα ενιαίο σήμα

Στόχος: η δημιουργία εργαλείων, παροχή συμβουλών και κατευθυντήριων 
γραμμών για την (ανα)κατασκευή έξυπνων και ενεργειακά αποδοτικών 
κτιρίων, σε ολόκληρο το κύκλο ζωής τους

Όραμα: η υποστήριξη και η αναβάθμιση της Ψηφιακής Κατασκευής στην 
Ελλάδα, ενισχύοντας ταυτόχρονα όλες τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με 
τον κατασκευαστικό κλάδο
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Εταίροι IsZEB
Ο Σχηματισμός αποτελείται από 16 Εταίρους με υψηλές τεχνολογικές ικανότητες,  που προσφέρουν την απαραίτητη 
συμπληρωματικότητα για την υποστήριξη όλου του κύκλου ζωής ενός κτιρίου. Παρέχει: 

✓ Έγκυρα επιστημονικά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας

✓ Αποτελέσματα προσαρμοσμένα στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς του Ενεργειακού / Κατασκευαστικού Τομέα
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Κύριες δράσεις του IsZEB 

Έρευνα & Ανάπτυξη

▪ Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενο. 
πρόγραμμα της Περιφέρειας 
Κεντρ. Μακεδονίας «Συνεργατικοί 
σχηματισμοί για την προώθηση 
της καινοτομίας στην τοπική 
επιχειρηματικότητα» 

▪ Συμμετοχή σε 4 Ευρωπαϊκά 
Ερευνητικά έργα (H2020)
D2EPC, Response, Accept, 
EUHubs4Data

▪ Σχεδίαση & υλοποίηση 
εσωτερικών ερευνητικών έργων 
(IsZEB Certify, IsZEB Charge, IsZEB 
Assist AR)

Εκπαίδευση & Κατάρτιση

Διοργάνωση εκπαιδευτικών 
εκδηλώσεων & σεμιναρίων, 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες της 
αγοράς (σύγχρονη και ασύγχρονη 
τηλε-κατάρτιση)

Ενδεικτική Θεματολογία Σεμιναρίων:

▪ Ηλεκτροκίνηση & Εγκατάσταση 
Σταθμών Φόρτισης υπό την αιγίδα 
του ΕΛΙΝΗΟ (Διαθέσιμα)

▪ Μεθοδολογία SRI (Προσεχώς)

▪ Κτιριακή Μόνωση & Παθολογία 
Κτιρίου (Προσεχώς)

Οικοσύστημα & Εκδηλώσεις

Μέλος του Elevate Greece

Ένταξη νέων μελών (IZEB Membership)

Συμμετοχή στα EDIHs (Ευρωπαϊκοί 
Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας) 

Διοργάνωση & συμμετοχή σε 
εκδηλώσεις:

▪ Διοργάνωση εκδήλωσης υπό την 
Αιγίδα του ΤΕΕ: «Μια νέα ψηφιακή 
εποχή για τον κατασκευαστικό 
κλάδο στην Ελλάδα μέσω 
τεχνολογιών ΒΙΜ» Σεπτ. 2020

▪ Ομιλίες (CONDAP, ClusterFY, 6o 
Smart Cities & Digital Citizens κ.α.)

▪ Συμμετοχή στην 85Η Δ.Ε.Θ
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1. Ανάπτυξη του «Προτύπου IsZEB»: 
• Μεθοδολογία που θα αξιολογεί την ενεργειακή αποδοτικότητα και την ευφυΐα των κτιριακών υποδομών, 

συνοδευόμενη από τη σχετική διαδικασία προτυποποίησης και πιστοποίησης.

• Ανάλυση υφιστάμενων προτύπων και μεθοδολογιών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

• Δημιουργία ομάδων εργασίας με τους ιδρυτικούς εταίρους για την ολοκλήρωση της μεθοδολογίας IsZEB v1

• Δυναμικό πρότυπο: Οι μελλοντικές εκδόσεις θα περιλαμβάνουν περισσότερους τομείς (ex. LCC, LCA, Building 
Pathology)

2. SRI (Smart Readiness Indicators) – Δείκτης Ευφυούς Ετοιμότητας Κτιρίων

• Δημιουργία υπολογιστικής μηχανής αξιολόγησης της ευφυούς ετοιμότητας των κτιρίων, με βάση την Ευρωπαϊκή 

μεθοδολογία SRI (Smart Readiness Indicators) και έναρξη πιλοτικών δοκιμών.

3. Δημιουργία της online πλατφόρμας «IsZEB Hub»

• Ενσωμάτωση εργαλείων και λογισμικού IsZEB (Έκδοση ΠΕΑ, ΜΕΑ, Υπολ. Μηχανή SRI , Υπολ. Μηχανή ΙsZEB κλπ)

Ανάπτυξη του «Προτύπου IsZEB» & SRI
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BIM & IsZEB
▪ Οι δράσεις του IsZEB σε σχέση με το ΒΙM

▪ Ενσωμάτωση τεχνολογιών ΒΙΜ στις υπηρεσίες του 
IsZEB



BIM & IsZEB
• Διοργάνωση εκδήλωσης υπό την Αιγίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας, τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ): 

«Μια νέα ψηφιακή εποχή για τον κατασκευαστικό κλάδο στην Ελλάδα μέσω 
τεχνολογιών ΒΙΜ» 

Έλαβαν μέρος: 

✓ εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

✓ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)

✓ της Ομάδας Εργασίας EUBIM (EUBIM Task Group) 

✓ και πολλών επιχειρήσεων

• Συμμετοχή στη διαμόρφωση της μεθοδολογίας: «Calculating Costs and 
Benefits for the use of Building Information Modelling in Public tenders»

• Χρήση του ΒΙΜ στα εργαλεία & τις υπηρεσίες του IsZEB
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BIM & IsZEB
IsZEB Hub & IsZEB Certify

1. Χρήση IFC αρχείων του Autodesk Revit

2. Συντακτικός αναλυτής (parser) συνδεδεμένος με
το πίσω μέρος (backend) της online πλατφόρμας
«IsZEB Hub»

3. Εξαγωγή στοιχείων από τα αρχεία IFC

4. Αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων στα
αντίστοιχα πεδία του λογισμικού «IsZEB Certify»

5. Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης
(ΠΕΑ) & δείκτη ευφυούς ετοιμότητας (SRI)
κτιρίων

IFC αρχεία 
Συντακτικός 

αναλυτης 
(parser)

Εξαγωγή 
στοιχείων από 
τα IFC αρχεία

Αυτόματη 
συμπλήρωση 

πεδίων 
λογισμικού 

IsZEB Certify

ΠΕΑ

&

SRI
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BIM & IsZEB
IFC αρχεία & πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ)

Εξαγωγή στοιχείων & αυτόματη συμπλήρωση 
πεδίων:

1. Γενικά στοιχεία κτιρίου 
• χρήση, χώρα, κλιματική ζώνη, έτος κατασκευής,

διεύθυνση

2. Γεωμετρικά στοιχεία κτιρίου 
• ζώνες, εμβαδόν, όγκος, πάχος & προσανατολισμός

κτιρίου και των δομικών του στοιχείων

3. Θερμοφυσικά χαρακτηριστικά κτιρίου 
• θερμικές ζώνες, U-value δομικών στοιχείων,

θερμογέφυρες, διείσδυση αέρα & ηλιακά θερμικά
κέρδη κουφωμάτων

4. Ηλεκτρομηχανολογικά (Η/Μ) συστήματα κτιρίου 
• πηγή ενέργειας & ισχύς μονάδων παραγωγής, είδος

δικτύου διανομής, τερματικές μονάδες εκπομπής
θερμότητας, εγκατεστημένη ισχύς φωτισμού
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BIM & IsZEB
IFC αρχεία & πιστοποιητικά δείκτη ευφυούς ετοιμότητας (SRI)

Εξαγωγή στοιχείων & αυτόματη συμπλήρωση 
πεδίων:

1. Γενικά στοιχεία κτιρίου 
• χρήση, χώρα, κλιματική ζώνη, έτος κατασκευής,

διεύθυνση

2. Ταυτοποίηση Η/Μ συστημάτων κτιρίου (triage 
process)

• συστήματα θέρμανσης, ψύξης, ΖΝΧ, αερισμού,
φωτισμού, χρήσης ΑΠΕ, δυναμικού κτιριακού
κελύφους, φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων,
παρακολούθησης & ελέγχου

3. Ταυτοποίηση επιπέδων λειτουργίας Η/Μ 
συστημάτων

• επίπεδο αυτοματισμού των Η/Μ συστημάτων
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1. Εφαρμογή των IFC αρχείων του «nZEB Smart Home»
του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ στο λογισμικό «IsZEB Certify»

2. Επικύρωση (Validation) του λογισμικού «IsZEB
Certify» για την έκδοση ΠΕΑ & SRI

BIM & IsZEB
Smart Home DIH – Πιλοτική εφαρμογή
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Στοιχεία Επικοινωνίας

Αστέριος Τζίργας

Συντονιστής IsZEB 

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ, 

MSc In Energy, CEAI

Email: a.tzirgas@iszeb.gr

info@iszeb.gr

Τηλ.: 2311 257505

www.iszeb.gr

mailto:a.tzirgas@iszeb.gr
mailto:info@iszeb.gr

