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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 
ε απηφ ηελ εξγαζία ζα παξνπζηαζηεί ην πξφγξακκα  ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο ΚΔΝΑΚ 

θαη  ν ηξφπνο  ρξήζεο ηνπ, Ο ΚΔΝΑΚ είλαη ν θαλνληζκφο πνπ καο επηηξέπεη λα θαηαηάμνπκε 

ελεξγεηαθά νπνηνπδήπνηε  θηίξην ή ηκήκα απηνχ αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπ θαη ηα επηκέξνπο ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, Δπίζεο ζα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ζηνπο κεραληθνχο,  λα 
επεμεξγάδνληαη θαη λα εθπνλνχλ κειέηεο ψζηε λα παξέρνπλ βειηησηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ κείσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ κειεηψκελσλ θηηξίσλ. 

 
ην πξψην θεθάιαην ζα αλαπηχμνπκε ηελ κέζνδν ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΚΔΝΑΚ γηα ηελ κειέηε 

ελφο δηακεξίζκαηνο, πνπ είλαη ηκήκα πνιπθαηνηθίαο,  κε αλαιπηηθέο αλαθνξέο ζε θάζε ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπκπιήξσζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ, ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζα παξαηίζεληαη ζρέδηα θαη 
θσηνγξαθίεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο.   

 

ην δεχηεξν θεθάιαην ζα αλαιπζεί ην ζελάξην αληηθαηάζηαζεο ησλ παιαηψλ θνπθσκάησλ ηνπ 

δηακεξίζκαηνο κε λέα, θαζψο θαη ε εγθαηάζηαζε ζθηάζηξσλ κε ζθνπφ ηελ κείσζε ησλ απσιεηψλ 
ζεξκφηεηαο ηνπ, Θα παξαηεξεζεί πσο ην πξφγξακκα ΣΔΔ ΚΔΝΑΚ κπνξεί λα καο δψζεη πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ κείσζε ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο ηνπ δηακεξίζκαηνο. 

 
ην ηξίην θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζην ζελάξην αληηθαηάζηαζεο ηνπ παιαηνχ  ιέβεηα πεηξειαίνπ  

κε λέν θπζηθνχ αεξίνπ κηθξφηεξεο θαηαλάισζεο θαη ε εγθαηάζηαζε ειηαθνχ ζπιιέθηε γηα ηελ 

ζέξκαλζε δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο. Θα παξαηεξεζεί ην κέγεζνο ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ε 
αλαινγία θφζηνπο σθέιεηαο απφ ηελ ελ ιφγσ εγθαηάζηαζε. 

 

ην ηέηαξην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί ην ζελάξην εγθαηάζηαζεο κηθξνχ  θσηνβνιηατθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ ζα κεηψζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ θαηαλάισζε ηνπ δηακεξίζκαηνο, Σν πξφγξακκα 
ΣΔΔ ΚΔΝΑΚ ζα καο παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξακέηξνπο απηήο ηεο πεξαηηέξσ κείσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηνπ δηακεξίζκαηνο.  

 
ην πέκπην θεθάιαην ζα αλαπηπρζνχλ αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ ζελαξίσλ  θαη ζα 

αλαιπζνχλ κεγέζε φπσο ε πξσηνγελήο  θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ην θφζηνο ησλ κεηαηξνπψλ θαη ηα έηε 

απνπιεξσκήο, Δπίζεο ζα παξνπζηαζηνχλ πίλαθεο γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 
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SUMMARY 

 
In this work will be presented the programme of the technical Chamber of Greece ENERGY 

CONSERVATION and how to use it, The ENERGY CONSERVATION is regulation that allows us 

to classify energy of any building or part thereof depending on the use, and the specific technical 

characteristics, You will also understand the opportunities afforded to the engineers, to process and to 
prepare studies in order to provide proposals for the reduction of energy consumption of buildings 

surveyed. 

 
In the first chapter we will develop the method of use of the program for the study of ENERGY 

CONSERVATION of an apartment, which is part of the building, with detailed reports at each stage 

of the process to fill the requirements of, in several cases it lists drawings and photographs that will 
help in better understanding the process. 

 

The second chapter will analyze the replacement of the old scenario of partition with new frames, as 

well as installing roofed verandas with view to reducing heat loss; we observed that the TEE program 
KENAK can give us information on the reduction of energy consumption of the apartment. 

 

In the third chapter we will refer to the replacement of the old scenario oil boiler with a new, less gas 
consumption and the installation of solar collector for the heating of hot water of use, I noticed the size 

of energy-saving and cost-benefit ratio by such install. 

 
In the fourth chapter will show the short solar system installation scenario that will further reduce the 

consumption of the apartment, Σhe program will provide KENAK TEE about the parameters of this 

further reduction in energy consumption of the apartment. 

 
In the fifth chapter will develop in detail the results of the above scenarios and analyze  sizes as 

primary energy consumption, the cost of conversions and the years required to pay back the money 

spent, You will also encounter tables for better understanding of the results. 
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 Energy Saving 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 
Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο παξνπζηάδεη ζπλερή αχμεζε κε ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ζηελ εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ πνηφηεηα δσήο. Γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε φισλ απηψλ ησλ επηπηψζεσλ,  πξσηαξρηθφ ξφιν απνθηά ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, 
ζπκβάιινληαο απνηειεζκαηηθά ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, ζηελ θάιπςε ησλ θνηλσληθψλ θαη 

αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο είλαη ε 

θζελφηεξε, ελαιιαθηηθή, ήπηα, θαζαξή θαη άκεζα δηαζέζηκε πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ ζχγρξνλσλ νηθνλνκηθψλ θαη ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ. 
 

Σα θηίξηα, νη βηνκεραλίεο θαη νη κεηαθνξέο απνξξνθνχλ ην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο ελέξγεηαο πνπ 

θαηαλαιψλεηαη ζε κηα ρψξα, ηελ Διιάδα, ην 2005 ν θηηξηαθφο ηνκέαο  (νηθηαθφο θαη ηξηηνγελήο), 
ζπκκεηείρε ζε πνζνζηφ 34% (πνπ ζήκεξα πιεζηάδεη ην 40%) ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην θαη ζε πνζνζηφ 

65% ζηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, Λφγσ ηεο πςειήο ζπκκεηνρήο ησλ θηηξίσλ ζηελ 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη θπξίσο ζηνλ ειεθηξηζκφ, ηα θηίξηα ζπκκεηέρνπλ εηεζίσο ζηηο εθπνκπέο 
ξχπσλ CO2 ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 43%. Ο κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 

ζηα ειιεληθά θηίξηα γηα ηε δεθαεηία 1995-2005 αλέξρεηαη ζην 5,5%, ελψ ν 

αληίζηνηρνο ξπζκφο αχμεζεο γηα ην ζχλνιν ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα είλαη 

πεξίπνπ 3%. Παξάιιεια, ε απαηηνχκελε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο γηα ηελ θάιπςε ησλ θνξηίσλ αηρκήο 
θπξίσο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο (ιφγσ θιηκαηηζκνχ)  απμάλεηαη ζπλερψο κε κέζν εηήζην ξπζκφ ηα 

400 MW, πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα έλαλ επηπιένλ ζηαζκφ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο εηεζίσο. 
 

ηε ρψξα καο νη δπλαηφηεηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα είλαη ηδηαίηεξα πςειέο 

θαη κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ ζρεηηθά εχθνια κε ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ κέηξσλ. Πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί φηη ην 70% ησλ ειιεληθψλ θηηξίσλ δελ είλαη ζεξκνκνλσκέλα, ελψ ηαπηφρξνλα ην 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ απηά έρνπλ θαθή αεξνζηεγαλφηεηα θαη παιηάο ηερλνινγίαο 

ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο (ζέξκαλζεο, ςχμεο, θσηηζκνχ θ,ά,). Ζ ζεκεξηλή, πςειήο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηερλνινγία ρξήζεο θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο κπνξεί λα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά 
ζηελ εμνηθνλφκεζε ζηα θηίξηα, ελψ ε ρξήζε ζπζηεκάησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ειηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, γεσζεξκίαο, βηνκάδαο θ,ά,) είλαη πιένλ ελεξγεηαθά απνδνηηθφηεξε θαη 

ηερληθννηθνλνκηθά βηψζηκε ζηα θηίξηα. 
 

Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε έλα θηίξην εμαζθαιίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα ησλ ελεξγεηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ηελ νξζή ελεξγεηαθή δηαρείξηζε , πνπ πεξηιακβάλεη πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν 

πξψην θαη ζεκαληηθφηεξν βήκα γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ παξαπάλσ απνηειεί ε κειέηε 
ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ, ε νπνία καο επηηξέπεη λα απνθηήζνπκε επαξθή γλψζε γηα ηελ 

ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ηνπ θηηξίνπ, Υσξίο απηήλ είλαη αδχλαηε ε εμαζθάιηζε ησλ ζηφρσλ ηεο 

ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο, ε επηινγή θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη 
ε ελεξγεηαθή θαηάηαμε ελφο θηηξίνπ κε βάζε ηελ ελεξγεηαθή ηνπ θαηαλάισζε. 

 

Ζ εθαξκνγή κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε θηίξηα θαη βηνκεραλίεο, κπνξεί λα απνδψζεη 
νηθνλνκηθά, ιεηηνπξγηθά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε. Σα νηθνλνκηθά νθέιε ζπκβάιινπλ ζηελ κείσζε 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, ηα ιεηηνπξγηθά νθέιε βειηηψλνπλ ηα επίπεδα άλεζεο, αζθάιεηαο θαη 

απνδνηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ κηαο βηνκεραλίαο ή ησλ ελνίθσλ ελφο θηηξίνπ θαη ηα 

πεξηβαιινληηθά νθέιε εμαζθαιίδνπλ ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ δηαθφξσλ ξχπσλ θαη ησλ 
ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ζε εζληθφ επίπεδν. 

  

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κεηά ηελ πξψηε ελεξγεηαθή θξίζε ηνπ 1973, νη ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο 
εθάξκνζαλ ηα πξψηα εζληθά πξνγξάκκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ηα νπνία είραλ σο απνηέιεζκα 

ηελ εληππσζηαθή κείσζε ηεο απνθαινχκελεο «εηδηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο» κέρξη θαη 25%. 

Μέρξη ζήκεξα ζηελ Διιάδα δελ έρεη εθαξκνζηεί θαλέλα νινθιεξσκέλν εζληθφ πξφγξακκα 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, Οη κέρξη ηψξα πξνζπάζεηεο ζηε ρψξα καο αθνξνχλ θπξίσο ζηελ πινπνίεζε 
αληαγσληζηηθψλ θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ θαζηέξσζε θηλήηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή νηθνλνκηθά 
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βηψζηκσλ θαη ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ κέηξσλ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ζα πξέπεη λα είλαη ν θχξηνο 

άμνλαο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζηνλ κέιινλ. 
 

ηηο 9 Απξηιίνπ 2010, εθδφζεθε ν ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΚΣΗΡΗΧΝ-

ΚΔΝΑΚ (Φ,Δ,Κ, 407/9,4,2010), φπσο πξνέβιεπε ν λφκνο 3661/2008, πνπ νπζηαζηηθά ελαξκφληζε ηε 

λνκνζεζία ηεο ρψξαο καο πξνο ηελ θνηλνηηθή νδεγία 91/2000 πεξί ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ 
θηηξίσλ. 

  

       
 

 

  ην παξφλ ζχγγξακκα: 
 

 Αλαθέξνληαη νη εζληθέο πξνδηαγξαθέο γηα φιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο ππνινγηζκψλ ηεο  ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

ησλ θηηξίσλ. 

 Αλαιχνληαη νη κεζνδνινγίεο ππνινγηζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ                   

θηηξίσλ, Παξνπζηάδεηαη ελ ζπληνκία ην πξφγξακκα ΣΔΔ ΚΔΝΑΚ, ην νπνίν                   
απνηειεί ην εξγαιείν-ινγηζκηθφ ησλ κεραληθψλ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ                   

ελεξγεηαθψλ κειεηψλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 Δθπνλείηαη κειέηε ελεξγεηαθήο απφδνζεο (εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΔΔ 

ΚΔΝΑΚ) ζε έλα θηίξην, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη θαη ε ελεξγεηαθή ηνπ θαηάηαμε, 
 

 

Πξνηείλνληαη επεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο γηα ην παξαπάλσ θηίξην, νπνίεο κειεηψληαη κε ην 

ίδην πξφγξακκα σο ελαιιαθηηθά ζελάξηα,  
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1 ΑΝΑΛΥΣΗ  ΡΑΑΜΕΤΩΝ  ΚΕΝΑΚ 
 

1.1 ΚΤΙΙΟ ΑΝΑΦΟΑΣ 
 

Έλα θηίξην θαηαλαιψλεη ελέξγεηα γηα ζέξκαλζε, ςχμε, θιηκαηηζκφ (ΘΦΚ), δεζηφ λεξφ ρξήζεο (ΕΝΥ) 
θαη θσηηζκφ (εθηφο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ δαπαλάηαη γηα ηελ ρξήζε ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, 

π,ρ, δηαθφξσλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, κεραλεκάησλ ζηελ βηνκεραλία θ,α,), 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ελφο θηηξίνπ, ζθνπφο είλαη ν ππνινγηζκφο ηεο 

θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο αλά ηειηθή ρξήζε (ζέξκαλζε, ςχμε, δεζηφ λεξφ ρξήζεο θαη 
θσηηζκφ (γηα ηα θηίξηα ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα)), αιιά θαη αζξνηζηηθά, θαη θαηφπηλ ε ζχγθξηζε απηήο 

κε ηελ αληίζηνηρε θαηαλάισζε ηνπ θηηξίνπ αλαθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαηαρζεί ελεξγεηαθά ην ππφ 

εμέηαζε θηίξην. 
  

Χο θηίξην αλαθνξάο νξίδεηαη έλα θηίξην πνπ είλαη ίδην κε ην ππφ κειέηε, πγθεθξηκέλα, ζεσξείηαη 

φηη έρεη ηα ίδηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζέζε, πξνζαλαηνιηζκφ, ρξήζε θαη ραξαθηεξηζηηθά 

ιεηηνπξγίαο κε ην εμεηαδφκελν θηίξην, Ο ιφγνο ρξήζεο απηήο ηεο έλλνηαο είλαη φηη ην θηίξην αλαθνξάο 
πιεξνί ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο θαη έρεη θαζνξηζκέλα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηφζν ζηα εμσηεξηθά 

δνκηθά ζηνηρεία ηνπ, φζν θαη ζηηο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε Θ,Φ,Κ, ησλ εζσηεξηθψλ 

ρψξσλ, ζηελ παξαγσγή Ε,Ν,Υ, θαη ζην θσηηζκφ.  
  

Ζ ελεξγεηαθή θαηάηαμε ελφο θηηξίνπ απνδίδεη ζε απηφ έλαλ πνηνηηθφ δείθηε ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο (Α+, Α, Β+, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ), ν νπνίνο επηηξέπεη ζηνλ θάζε έλνηθν ή γεληθφηεξα 
ρξήζηε ηνπ θηηξίνπ λα έρεη κηα γεληθή άπνςε γηα ηελ πνηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ (απφ άπνςε 

ζεξκνκνλψζεσο αιιά θαη εθαξκνγήο ‘έμππλσλ’ ελεξγεηαθψλ ιχζεσλ) θαη ησλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ ηνπ εγθαηαζηάζεσλ, θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ χςνπο ησλ εμφδσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα εμαζθαιίδνληαη ζην θηίξην νη επηζπκεηέο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο.  
  

ηηο πξψηεο ελφηεηεο ηνπ παξφληνο, παξνπζηάδνληαη νη παξάκεηξνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο ππνινγηζκνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο βάζεη επξσπατθψλ πξνηχπσλ, 
εζληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηνπ λφκνπ 3661/2008, ηνπ ΚΔΝΑΚ θαη ησλ ζρεηηθψλ Σερληθψλ Οδεγηψλ ηνπ 

ΣΔΔ (ΣΟΣΔΔ), θαζψο θαη θάπνηεο κεζνδνινγίεο ππνινγηζκνχ απηψλ, Απηέο νη παξάκεηξνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν ζηελ ελεξγεηαθή κειέηε ελφο θηηξίνπ, φζν θαη ζηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζή 
ηνπ.  

  

ηελ ζπλέρεηα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα εθαξκνγή, θαηά ηελ νπνία ζα επηιερζνχλ γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν θηίξην νη αληίζηνηρεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ θαη κε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΔΔ-

ΚΔΝΑΚ ζα ππνινγηζηεί ε ελεξγεηαθή ηνπ απφδνζε. 

  

ην πιαίζην ηεο ελεξγεηαθήο κειέηεο ν κειεηεηήο αμηνινγεί ηελ εθαξκνγή ελαιιαθηηθψλ 
ηερλνινγηψλ πςειήο απφδνζεο ζην ππφ κειέηε θηίξην, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη θαηά πεξίπησζε ηελ 

ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ θηηξίνπ θαη λα κπνξέζεη λα ηε βειηηψζεη.  

 

Οη πξνδηαγξαθέο γηα ηηο παξακέηξνπο ηεο κεζνδνινγίαο νξίδνληαη ζε εζληθφ επίπεδν θαη 
δηακνξθψλνληαη αλάινγα κε ηηο ηερλνινγίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ θαηαζθεπή θηηξίσλ (δνκηθά 

πιηθά θαη ειεθηξνκεραλνινγηθά ζπζηήκαηα), ην πξνθίι ιεηηνπξγίαο ησλ θηηξίσλ,  ηηο εζσηεξηθέο 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη ηηο εηδηθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο γηα θάζε πεξηνρή, Οη παξάκεηξνη 
ππνζηεξίδνπλ ηελ κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίσλ, ελψ ηαπηφρξνλα 

δηεπθνιχλνπλ αιιά θαη θαζνξίδνπλ ην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο επηζεψξεζεο θηηξίσλ θαη ζπζηεκάησλ 

ζέξκαλζεο, ςχμεο θαη θιηκαηηζκνχ. 
  

ηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη νη επφκελεο παξάκεηξνη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 
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 Πξνδηαγξαθέο γηα ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο αλά ηειηθή ρξήζε θηηξίνπ φπσο σξάξην 

ιεηηνπξγίαο, επηζπκεηέο ζεξκνθξαζίεο ρψξσλ, επηζπκεηή ζρεηηθή πγξαζία, απαηηήζεηο λσπνχ 

αέξα αλά ρξήζε θηηξίνπ, θαηαλάισζε λεξνχ ρξήζεο, ζεξκνθξαζία λεξνχ δηθηχνπ, εζσηεξηθά 
θέξδε απφ ρξήζηεο θαη ζπζθεπέο, 

 Πξνδηαγξαθέο παξακέηξσλ γηα ηα ζηνηρεία θηηξηαθνχ θειχθνπο φπσο ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζεξκνθπζηθέο ηδηφηεηεο δνκηθψλ πιηθψλ, ηππνινγίεο ηνηρνπνηίαο, 

ηππνινγίεο αλνηγκάησλ, ζεξκνγέθπξεο, ζθίαζε, παζεηηθά ζπζηήκαηα, θ,ά, 

 
 

Ζ εθηίκεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ελφο θηηξίνπ, βαζίδεηαη ζε ζεσξεηηθέο ζρέζεηο θάησ απφ 

ζπγθεθξηκέλεο παξαδνρέο θαη εθηηκήζεηο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο ζηελ 
πξαγκαηηθή ηνπ δηάζηαζε, ν νπνίνο ζηελ πξάμε δηαθνξνπνηεί ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ θηηξίνπ 

αλάινγα κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. Γηα θάζε θηίξην αλάινγα κε ηελ ηειηθή ηνπ ρξήζε, ιακβάλνληαη 

ππφςε ζπγθεθξηκέλεο παξάκεηξνη πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη θπξίσο κε 
ηα εζσηεξηθά θέξδε ζηα νπνία ζπκκεηέρεη, θαζψο επίζεο θαη κε ηε ζσζηή ρξήζε ησλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ θηηξίνπ, φηαλ ε ιεηηνπξγία ηνπο δελ είλαη 

απηνκαηνπνηεκέλε. 

  
Ο κειεηεηήο ή ν επηζεσξεηήο επηιέγεη ηηο παξακέηξνπο, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηα ζηνηρεία πνπ ζα 

ζπιιέμεη θαηά ηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε ή – ζηελ πεξίπησζε λέσλ θηηξίσλ – ζε απηά πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηε κειέηε εθαξκνγήο (αξρηηεθηνληθή,  ειεθηξνκεραλνινγηθή, θ,ά,), πξνθεηκέλνπ λα 
πξνζεγγίζεη θαηά ην δπλαηφλ αθξηβέζηεξα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ θηηξίνπ, ηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ, ε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ δελ είλαη δπλαηή 

ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη. Γη' απηφ ην ιφγν παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εθηίκεζεο απηψλ ησλ δεδνκέλσλ, 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνπο ππνινγηζκνχο κε βάζε ηελ ηζρχνπζα πξαθηηθή δφκεζεο πνπ 

εθαξκφδεηαη ζε εζληθφ επίπεδν,  Πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ε εζθαικέλε εθηίκεζε θαη εηζαγσγή 

δεδνκέλσλ θαηά ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ελφο θηηξίνπ, ν κειεηεηήο ή ν 

επηζεσξεηήο θαιείηαη λα επηιέμεη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο, ηηο 
θαηάιιειεο παξακέηξνπο. 
 

 

1.1.1 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΤΙΙΟΥ ΑΝΑΦΟΑΣ 

 
χκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ ΚΔΝΑΚ, θάζε λέν θηίξην, θαζψο θαη θάζε πθηζηάκελν θηίξην πνπ 

αλαθαηλίδεηαη ξηδηθά πξέπεη λα πιεξνί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, Οη ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηθαλνπνηνχληαη φηαλ ην θηίξην πιεξνί φιεο ηηο ειάρηζηεο 
πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ ΚΔΝΑΚ θαη: 

  

A, είηε ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηνπ εμεηαδφκελνπ θηηξίνπ είλαη κηθξφηεξε     
απφ ηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ αλαθνξάο ή ίζε κε απηήλ, 

B, είηε ην εμεηαδφκελν θηίξην έρεη ηα ίδηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά κε ην  θηίξην αλαθνξάο ηφζν σο 

πξνο ην θηηξηαθφ θέιπθνο, φζν θαη σο πξνο ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο ηνπ εγθαηαζηάζεηο ζην ζχλνιφ 
ηνπο. 

 

ε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη ν ππνινγηζκφο ηεο θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο κε ηελ 

εθπφλεζε ελεξγεηαθήο κειέηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ε θαηάηαμε 
ηνπ θηηξίνπ. 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ ΚΔΝΑΚ, νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηα λέα θαη ξηδηθψο αλαθαηληδφκελα 
θηίξηα, αλαθέξνληαη ζην αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ ηνπ θηηξίνπ, ζηε ζεξκνκφλσζε ηνπ θηηξηαθνχ 

θειχθνπο θαη ζηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, Απηέο νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο αλαιχνληαη 

παξαθάησ ζηηο αληίζηνηρεο ελφηεηεο. 
Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ, ην θηίξην αλαθνξάο : 
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 θαζνξίδεηαη λα είλαη ην ίδην κε ην ππφ κειέηε θηίξην, ζεσξείηαη πσο έρεη ηα ίδηα γεσκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ζέζε, πξνζαλαηνιηζκφ, ρξήζε θαη ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο κε ην 
εμεηαδφκελν θηίξην, 

 πιεξνί ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο, θαη 

 έρεη θαζνξηζκέλα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηφζν ζηα εμσηεξηθά δνκηθά ζηνηρεία ηνπ, φζν θαη 

ζηηο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε Θ,Φ,Κ,  ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ, ζηελ παξαγσγή 

Ε,Ν,Υ, θαη ζην θσηηζκφ. 

 
ηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ θαζνξίδνληαη κε ιεπηνκέξεηα ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηηξίνπ 

αλαθνξάο σο πξνο ην θηηξηαθφ θέιπθνο.  
 
 

1.1.2 ΕΝΕΓΕΙΑΚΗ ΑΡΟΔΟΣΗ ΚΤΙΙΟΥ 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ ΚΔΝΑΚ, ε κεζνδνινγία ππνινγηζκψλ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε 
θηηξίσλ, είλαη εκη-ζηαζεξήο θαηάζηαζεο κεληαίνπ βήκαηνο θαη βαζίδεηαη  ζε επξσπατθά πξφηππα πνπ 

παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 1 ηνπ παξαξηήκαηνο, 

 

Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ρξεζηκνπνηνχληαη ινγηζκηθά, ηα νπνία αμηνινγνχληαη απφ ηελ Δηδηθή 
Τπεξεζία Δπηζεσξεηψλ Δλέξγεηαο (Δ,Τ,Δπ,Δλ), ε νπνία ππάγεηαη ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία 

Δπηζεψξεζεο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Τ,Π,Δ,Κ,Α,), Οη παξάκεηξνη ππνινγηζκνχ θαζνξίδνληαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο 
αξρηηεθηνληθήο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθήο κειέηεο ηνπ θηηξίνπ, θαζψο θαη απφ ηα θιηκαηηθά 

δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο ηνπ θηηξίνπ, 

 Ζ κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζα αλαιπζεί ζην επφκελν θεθάιαην, 
 

1.1.3 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 
 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηεξίσλ, ε ειιεληθή επηθξάηεηα δηαηξείηαη 
ζε ηέζζεξηο θιηκαηηθέο δψλεο κε βάζε ηηο βαζκνεκέξεο ζέξκαλζεο, ηνλ πίλαθα 1 πξνζδηνξίδνληαη νη 

λνκνί πνπ ππάγνληαη ζηηο ηέζζεξηο θιηκαηηθέο δψλεο (απφ ηε ζεξκφηεξε ζηελ ςπρξφηεξε) 

 
Πύνακασ1: Κλιματικϋσ ζώνεσ ςτην Ελλϊδα 

ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΕΧΝΖ ΝΟΜΟΗ 

ΕΧΝΖ Α Ζξαθιείνπ, Υαληψλ, Ρεζχκλνπ, Λαζηζίνπ, Κπθιάδσλ, 

Γσδεθαλήζνπ, άκνπ, Μεζζελίαο, Λαθσλίαο, Αξγνιίδαο, 
Εαθχλζνπ, Κεθαιιελίαο & Ηζάθεο, Κχζεξα & λεζηά 

αξσληθνχ (Αηηηθήο), Αξθαδίαο (πεδηλή), 

ΕΧΝΖ Β Αηηηθήο (εθηφο Κπζήξσλ & λεζηψλ αξσληθνχ), Κνξηλζίαο, 
Ζιείαο, Αραΐαο, Αηησιναθαξλαλίαο, Φζηψηηδαο, Φσθίδαο, 

Βνησηίαο, Δπβνίαο, Μαγλεζίαο, Λέζβνπ, Υίνπ, Κέξθπξαο, 

Λεπθάδαο, Θεζπξσηίαο, Πξέβεδαο, Άξηαο, 

ΕΧΝΖ Γ Αξθαδίαο (νξεηλή), Δπξπηαλίαο, Ησαλλίλσλ, Λάξηζαο, 
Καξδίηζαο, Σξηθάισλ, Πηεξίαο, Ζκαζίαο, Πέιιαο, 

Θεζζαινλίθεο, Κηιθίο, Υαιθηδηθήο, εξξψλ (εθηφο ΒΑ 

ηκήκαηνο), Καβάιαο, Ξάλζεο, Ρνδφπεο, Έβξνπ, 

ΕΧΝΖ Γ Γξεβελψλ, Κνδάλεο, Καζηνξηάο, Φιψξηλαο, εξξψλ (ΒΑ 
ηκήκα), Γξάκαο, 
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ε θάζε λνκφ, νη πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζε πςφκεηξν άλσ ησλ 500 κέηξσλ, εληάζζνληαη ζηελ 

επφκελε ςπρξφηεξε θιηκαηηθή δψλε απφ εθείλε ζηελ νπνία αλήθνπλ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, Γηα 

ηελ Γ δψλε φιεο νη πεξηνρέο αλεμαξηήησο πςνκέηξνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ δψλε Γ, 
 
 

Εικόνα 1: χηματικό απεικόνιςη κλιματικών ζωνών, 

 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΚΣΗΡΙΨΝ 

 
ηα πιαίζηα ηνπ ΚΔΝΑΚ, θαζνξίδνληαη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο, θαζψο θαη νη επηκέξνπο 

ππνθαηεγνξίεο (ρξήζεηο), ησλ θηηξίσλ, ζηηο νπνίεο εληάζζεηαη ην ππφ κειέηε θηίξην θαη βάζεη ησλ 

νπνίσλ επηιέγνληαη νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο απηνχ, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε ε ελεξγεηαθή ηνπ 
απφδνζε, Απηέο θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 
 
Πύνακασ 2 :Σαξινόμηςη των κτηρύων ςύμφωνα με τη χρόςη τουσ για τισ ανϊγκεσ τησ παρούςασ τεχνικόσ 
οδηγύασ, 

Βαζηθέο θαηεγνξίεο 

Κηεξίσλ 

Υξήζεηο θηεξίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηεγνξίεο 

Καηνηθίαο Μνλνθαηνηθία, πνιπθαηνηθία (θηήξην κε πεξηζζφηεξα ηνπ 

ελφο αλεμάξηεηα δηακεξίζκαηα), 

Πξνζσξηλήο δηακνλήο Ξελνδνρείν, μελψλαο, νηθνηξνθείν θαη θνηηψλαο, 

πλάζξνηζεο θνηλνύ Υψξνο ζπλεδξίσλ, ρψξνο εθζέζεσλ, κνπζείν, ρψξνο 

ζπλαπιηψλ, ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο, αίζνπζα 
δηθαζηεξίσλ, θιεηζηφ γπκλαζηήξην, θιεηζηφ 

θνιπκβεηήξην, εζηηαηφξην, δαραξνπιαζηείν, θαθελείν, 

ηξάπεδα, αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, 
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Βαζηθέο θαηεγνξίεο 

Κηεξίσλ 

Υξήζεηο θηεξίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηεγνξίεο 

Δθπαίδεπζεο Νεπηαγσγείν, πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, δεπηεξνβάζκηα 
εθπαίδεπζε, 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αίζνπζα δηδαζθαιίαο, 

θξνληηζηήξην, 

Τγείαο θαη θνηλσληθήο 

Πξόλνηαο 

Ννζνθνκείν, θιηληθή, αγξνηηθφ ηαηξείν, πγεηνλνκηθφο 

ζηαζκφο, θέληξν πγείαο, ηαηξείν, ςπρηαηξείν, ίδξπκα 

αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ίδξπκα ρξνλίσο παζρφλησλ, 

νίθνο επγεξίαο, βξεθνθνκείν, βξεθηθφο ζηαζκφο, παηδηθφο 
ζηαζκφο, 

σθξνληζκνύ Κξαηεηήξην, αλακνξθσηήξην, θπιαθή, 

Δκπνξίνπ Καηάζηεκα, εκπνξηθφ θέληξν, αγνξάο θαη ππεξαγνξάο, 

θαξκαθείν, θνπξείν θαη θνκκσηήξην, ηλζηηηνχην 
γπκλαζηηθήο, 

Γξαθείσλ Γξαθείν, βηβιηνζήθε, 

Βηνκεραλίαο θαη βηνηερλίαο πλεξγείν ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ, 

βαθείν, μπινπξγείν, παξαζθεπαζηήξην ηξνθίκσλ, 
θαζαξηζηήξην, ζηδεξσηήξην, νξγαλσκέλν πιπληήξην 

ελδπκάησλ, απηνηειέο θέληξν κεραλνγξάθεζεο, 

Απνζήθεπζεο Γεληθή απνζήθε, απνζήθε θαηαζηήκαηνο, απνζήθε 
κνπζείνπ, 

ηάζκεπζεο απηνθηλήησλ & 

πξαηήξηα πγξώλ θαπζίκσλ 

ηάζκεπζε απηνθηλήησλ, δηθχθισλ ή ηξηθχθισλ, πξαηήξην 

πγξψλ θαπζίκσλ, πιπληήξην απηνθηλήησλ, 

 

Να ζεκεησζεί φηη:  

 

 ε πεξίπησζε εληαίαο ρξήζεο θηηξίνπ επηιέγεηαη κία απφ ηηο ηειηθέο ρξήζεηο ηνπ πίλαθα, 

 ζε πεξίπησζε κεηθηήο ρξήζεο θηηξίνπ κε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο  (π,ρ, θηίξην 

πνιπθαηνηθίαο κε εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ζην ηζφγεην), ε ελεξγεηαθή επηζεψξεζε θηηξίνπ θαη 

ε έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο γίλεηαη μερσξηζηά γηα θάζε ρξήζε, 

Κηίξηα φκσο κεηθηήο ρξήζεο, ζηα νπνία ππεξηεξεί κία ρξήζε ζε πνζνζηφ δνκεκέλεο 

επηθάλεηαο ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ 90%, ραξαθηεξίδνληαη σο θηίξηα κε κία θχξηα ρξήζε, 

 ζε πεξίπησζε πνπ κηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε θηηξίνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο παξαθάησ 

θαηεγνξίεο, ηφηε αλαγθαζηηθά θαηαηάζζεηαη ζηελ πιεζηέζηεξε θαηεγνξία (εθηφο αλ ρξήδεη 

αλεμάξηεηεο αληηκεηψπηζεο σο μερσξηζηή ζεξκηθή δψλε, φπσο αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα), 

 

Δπίζεο, απφ ηελ ππνρξέσζε έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο  (Π,Δ,Α) εμαηξνχληαη νη 

αθφινπζεο θαηεγνξίεο θηηξίσλ: 
 

 Κηίξηα θαη κλεκεία πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ην λφκν σο κέξνο ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβάιινληνο 

ή ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθήο ή  ηζηνξηθήο αμίαο ηνπο, 

 Κηίξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ρψξνη ιαηξείαο ή ζξεζθεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

 Με κφληκα θηίξηα, ησλ νπνίσλ ε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπο κε βάζε ην ζρεδηαζκφ ηνπο δελ 

ππεξβαίλεη ηα δχν (2) έηε, 

 Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, 

 Δξγαζηήξηα, 

 Κηίξηα αγξνηηθψλ ρξήζεσλ − πιελ θαηνηθηψλ − κε ρακειέο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο, 

 Απηνηειή θηίξηα, κε ζπλνιηθή επηθάλεηα θάησ ησλ 50 m
2
, 
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Χο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ραξαθηεξίδνληαη κφλν νη κεγάιεο βηνκεραληθέο παξαγσγηθέο κνλάδεο 

θαη φρη νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο βηνκεραληψλ κε ρξήζε γξαθείσλ, Δπίζεο, σο εξγαζηήξηα 
ραξαθηεξίδνληαη κφλν ηα επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ εηδηθέο 

εζσηεξηθέο ζπλζήθεο (π,ρ, εξγαζηήξηα βηνινγηθψλ ή ρεκηθψλ δηεξγαζηψλ, θαζαξνί ρψξνη, θ,ά,),  

1.2 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΤΙΙΟΥ 
 

ηελ ελφηεηα απηή θαζνξίδνληαη φιεο νη παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο 

ελφο θηηξίνπ θαη πνπ απαηηνχληαη γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ, 
ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα, Αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ θαζνξίδεηαη 

θαη ν αξηζκφο ησλ αλεμάξηεησλ ζεξκηθψλ δσλψλ, ζηηο νπνίεο ζα δηαρσξηζηεί ην θηίξην θαηά ηε 

κειέηε ή ηελ επηζεψξεζε, 

 
 

Οη πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ελφο θηηξίνπ κπνξεί λα δηαθέξνπλ θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε 

ηε ρξήζε θαη ηνπο ρξήζηεο ηνπ θηηξίνπ, Δπνκέλσο, είλαη απαξαίηεην λα θαζνξηζηνχλ θαη λα 
ηππνπνηεζνχλ ζε εζληθφ επίπεδν νη απνδεθηέο, θαηά ηα πξφηππα, ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ελφο θηηξίνπ 

ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίδεηαη πην εχθνια θαη κε κηθξφηεξε επίδξαζε ηεο 

ππνθεηκεληθφηεηαο ηνπ κειεηεηή ε εθηηκψκελε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ε νπνία θαη ηειηθά ζα 

ραξαθηεξίδεη ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ θηηξίνπ, 
 

 

Να ζεκεησζεί φηη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θηηξίσλ ή/θαη εηδηθψλ ρψξσλ θηηξίσλ θαη γεληθφηεξα ζε 
πεξηπηψζεηο πνπ ρξήδνπλ πην ιεπηνκεξνχο αληηκεηψπηζεο, νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαζνξίδνληαη απφ 

ηηο ζπλζήθεο ζρεδηαζκνχ θαηά πεξίπησζε, 

 
Οη εηδηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ επί κέξνπο ρψξσλ ελφο θηηξίνπ (WC, δηαδξφκσλ, απνζεθψλ, 

θ,ά,) ιακβάλνληαη ππφςε κφλν θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ θηηξίνπ ή θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο ζεξκηθήο 

δψλεο, ελψ θαηά ηελ ελεξγεηαθή κειέηε γηα θάζε παξάκεηξν (ζεξκνθξαζία, ζρεηηθή πγξαζία θ,ά,) 

ιακβάλεηαη ππφςε κηα εληαία ηηκή, ε νπνία αληηζηνηρεί ζηε γεληθή ρξήζε ηνπ θηηξίνπ, θαηά ηνπο 
αληίζηνηρνπο πίλαθεο, 

 

Δπίζεο, ζε φζεο ππνθαηεγνξίεο θηηξίσλ δελ ππάξρεη θαζνξηζκέλε ηηκή παξακέηξσλ (ζεξκνθξαζίαο, 
ζρεηηθήο πγξαζίαο, θ,ά,), ιακβάλεηαη ππφςε ε γεληθή ηηκή ηεο θαηεγνξίαο, Γηα παξάδεηγκα, νη 

απνζήθεο κνπζείσλ κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηελ ηηκή πνπ δίλεηαη γηα ηηο απνζήθεο γεληθψο, εθηφο αλ 

απαηηνχληαη εηδηθέο ζπλζήθεο, 

 
 
 

1.2.1 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΤΙΙΟΥ ΑΝΑΦΟΑΣ 
 

Σν θηίξην αλαθνξάο, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ, είλαη έλα θηίξην κε ίδην πξνθίι θαη κε ίδηεο 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο κε ην ππφ κειέηε θηίξην, Καηά ζπλέπεηα νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο αθφινπζεο ελφηεηεο ηζρχνπλ ηφζν γηα ην θηίξην αλαθνξάο, φζν θαη γηα ην πξνο 

κειέηε ή πξνο επηζεψξεζε θηίξην, εθηφο αλ γηα ην ππφ κειέηε θηίξην θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθή ηηκή 

γηα θάπνηα απφ ηηο παξακέηξνπο ησλ ππνελνηήησλ ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο, 

 
Γηα παξάδεηγκα, ηα επίπεδα θσηηζκνχ θαζνξίδνληαη αλά θαηεγνξία θαη ρξήζεn θηηξίνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλα φξηα, αιιά ην ππφ κειέηε ή πξνο επηζεψξεζε θηίξην κπνξεί λα δηαζέηεη θσηηζηηθά κε 

πςειφηεξα επίπεδα θσηηζκνχ απφ ηα απαηηνχκελα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ, ' απηήλ ηελ 
πεξίπησζε, γηα ην ππφ κειέηε ή πξνο επηζεψξεζε θηίξην ηα επίπεδα θσηηζκνχ ζα δηακνξθσζνχλ 

αλάινγα κε ηα ζπζηήκαηα πνπ δηαζέηεη, ελψ γηα ην θηίξην αλαθνξάο ηα επίπεδα θσηηζκνχ 

ιακβάλνληαη φπσο νξίδνληαη ζηηο εζληθέο πξνδηαγξαθέο ζηηο αθφινπζεο ελφηεηεο, 
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1.2.2 ΚΑΘΟΙΣΜΟΣ ΘΕΜΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΤΙΙΟΥ  
 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ελεξγεηαθήο ηνπ απφδνζεο ην θηίξην ρσξίδεηαη ζε «ζεξκηθέο δψλεο», δειαδή ζε 
ρψξνπο κε παξφκνηα ρξήζε, ίδην πξνθίι ιεηηνπξγίαο θαη θνηλά ελδερνκέλσο ειεθηξνκεραλνινγηθά 

ζπζηήκαηα,  

Γηα ην δηαρσξηζκφ ηνπ θηηξίνπ ζε ζεξκηθέο δψλεο, ηζρχνπλ νη παξαθάησ γεληθνί Καλφλεο: 

 Ο δηαρσξηζκφο ηνπ θηηξίνπ γίλεηαη ζην κηθξφηεξν δπλαηφ αξηζκφ δσλψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηπγράλεηαη νηθνλνκία ζην πιήζνο ησλ δεδνκέλσλ εηζφδνπ αιιά θαη ζηνλ ππνινγηζηηθφ 
ρξφλν, 

 Καηά ηε κειέηε ή ηελ επηζεψξεζε ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ζεξκηθψλ δσλψλ γίλεηαη 

θαηαγξάθνληαο ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ,  

 Σκήκαηα ηνπ θηηξίνπ κε επηθάλεηα κηθξφηεξε απφ ην 10% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηνπ 

θηηξίνπ εμεηάδνληαη εληαγκέλα ζε άιιεο ζεξκηθέο δψλεο, θαηά ην δπλαηφλ παξφκνηεο, αθφκε 
θαη αλ νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπο δηθαηνινγνχλ ηε ζεψξεζή ηνπο σο αλεμάξηεηεο δψλεο,   

 

 
Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ απαηηνχκελσλ θνξηίσλ ζέξκαλζεο θαη ςχμεο, ην θηίξην ζα πξέπεη λα 

κειεηάηαη σο κηα εληαία ζεξκηθή δψλε ή λα δηαρσξίδεηαη θαηά πεξίπησζε ζε πεξηζζφηεξεο ζεξκηθέο 

δψλεο, Δθφζνλ δηαρσξηζηεί έλα θηίξην ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ζεξκηθέο δψλεο, ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα, βάζεη ησλ επξσπατθψλ πξνηχπσλ, λα εθπνλεζεί ε ελεξγεηαθή κειέηε κε ή ρσξίο 
ζπλππνινγηζκφ ηεο ζεξκηθήο ζχδεπμεο κεηαμχ ησλ ζεξκηθψλ δσλψλ, Γεδνκέλνπ φηη ε ζεξκηθή 

ζχδεπμε ησλ δσλψλ πνιιαπιαζηάδεη ζεκαληηθά ηφζν ηελ είζνδν ησλ δεδνκέλσλ ζην κνληέιν ηνπ 

θηηξίνπ, φζν θαη ηνλ ππνινγηζηηθφ ρξφλν, ρσξίο σζηφζν αληίζηνηρα λα επηηπγράλεη ζεκαληηθή 
βειηίσζε ηεο αθξίβεηαο ησλ απνηειεζκάησλ, γηα ηελ ελεξγεηαθή κειέηε είλαη ζθφπηκν λα 

αθνινπζείηαη ν ππνινγηζκφο ρσξίο ζχδεπμε 

κεηαμχ ησλ ζεξκηθψλ δσλψλ, 

 
 

Ο θαζνξηζκφο αλεμάξηεησλ δηαθνξεηηθψλ ζεξκηθψλ δσλψλ επηβάιιεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο: 
 

 Ζ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ ηεο δψλεο δηαθέξεη πεξηζζφηεξν απφ 4ν C 

ζε ζρέζε κε ηα άιια ηκήκαηα ηνπ θηηξίνπ θαηά ηε ρεηκεξηλή ή/θαη ηε ζεξηλή πεξίνδν, 

 Τπάξρνπλ ρψξνη κε δηαθνξεηηθή ρξήζε - ιεηηνπξγία, Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα λνζνθνκείν 

ππάξρνπλ αίζνπζεο λνζειείαο, γξαθείσλ, ρεηξνπξγείσλ, εηδηθψλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ, 
εξγαζηήξηα θ,ά, Οη ρψξνη δηαθνξεηηθψλ ρξήζεσλ έρνπλ ζπλήζσο θαη δηαθνξεηηθέο 

εζσηεξηθέο ζπλζήθεο ζρεδηαζκνχ (ζεξκνθξαζία, ζρεηηθή πγξαζία, λσπφ αέξα θ,ά,), 

 Τπάξρνπλ ρψξνη ζην θηίξην, πνπ εμππεξεηνχληαη απφ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο 

ή/θαη ςχμεο ή/θαη θιηκαηηζκνχ ιφγσ δηαθνξεηηθψλ εζσηεξηθψλ ζπλζεθψλ, 

 Τπάξρνπλ ρψξνη ζην θηίξην πνπ παξνπζηάδνπλ πνιχ κεγάιεο (ζε ζρέζε κε ην ππφινηπν 

θηίξην) ζπλαιιαγέο ελέξγεηαο (π,ρ, εζσηεξηθά ή/θαη ειηαθά θέξδε, ζεξκηθέο απψιεηεο, θ,α,), 
Γηα παξάδεηγκα, νη ρψξνη κε λφηην πξνζαλαηνιηζκφ ζε έλα θηίξην έρνπλ ζεκαληηθά ειηαθά 

θέξδε ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο, 

 Τπάξρνπλ ρψξνη, ζηνπο νπνίνπο ην ζχζηεκα ηνπ κεραληθνχ αεξηζκνχ (παξνρήο λσπνχ αέξα 

ή θιηκαηηζκνχ) θαιχπηεη ιηγφηεξν απφ ην 80% ηεο επηθάλεηαο θάηνςεο ηνπ ρψξνπ, 
 

 

Υψξνη πνπ θαηαιακβάλνπλ φγθν κηθξφηεξν ηνπ 10% ηνπ φγθνπ ηνπ θηηξίνπ ή/θαη έρνπλ ρακειή 
ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ζπγθξηηηθά κε ηελ θαηαλάισζε ζην ππφινηπν θηίξην, δελ κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ σο απηφλνκεο ζεξκηθέο δψλεο, 

 

Δλ ησ κεηαμχ, γηα ηηο αλάγθεο ηεο ελεξγεηαθήο κειέηεο θαη ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο ε αθξίβεηα 
ησλ ππνινγηζκψλ δελ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ην δηαρσξηζκφ ηνπ θηηξίνπ ζε πεξηζζφηεξεο 
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ζεξκηθέο δψλεο απφ απηέο πνπ ζπζηήλεηαη λα επηιέγνληαη βάζεη ησλ παξαπάλσ θαλφλσλ, Γη' απηφ ην 

ιφγν, θαιφ είλαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ θηηξίνπ ζε δψλεο λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ κηθξφηεξνο, Αλ ην 
θηίξην δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ, ε βέιηηζηε πξνζέγγηζε είλαη 

λα αληηκεησπηζηεί σο κία εληαία ζεξκηθή δψλε, 

 

ην πιαίζην ηεο ελεξγεηαθήο κειέηεο ελφο θηηξίνπ θαζνξίδνληαη θαη νη ζεξκαηλφκελνη ρψξνη (ή 
ζεξκηθέο δψλεο), αιιά θαη νη κε ζεξκαηλφκελνη ρψξνη (νη ειηαθνί ρψξνη - αίζξηα), πνπ γεηηληάδνπλ θαη 

έρνπλ ζεξκηθή ζχδεπμε κε ηνπο ζεξκαηλφκελνπο ρψξνπο, Οη κε ζεξκαηλφκελνη ρψξνη ηνπ θηηξίνπ είλαη 

ελεξγεηαθά αδξαλείο ρψξνη, ρσξίο απαηηήζεηο γηα ζέξκαλζε, ςχμε θαη αεξηζκφ, Καηά ηνπο 
ππνινγηζκνχο, ηα εζσηεξηθά ζεξκηθά θέξδε θαη ν θσηηζκφο ησλ κε ζεξκαηλφκελσλ ρψξσλ 

ζεσξνχληαη κεδεληθά, 

 
Γηεπθξηλίδεηαη, σζηφζν, φηη ζηνπο κε ζεξκαηλφκελνπο ρψξνπο ελφο θηηξίνπ, δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

κε ζεξκαηλφκελνη ρψξνη θχξηαο ρξήζεο (π,ρ, ρψξνη ζηάζκεπζεο, απνζήθεο θαηαζηεκάησλ, θ,ά,), γηα 

ηνπο νπνίνπο πξνβιέπεηαη ε ππαγσγή ηνπο ζην θηίξην σο απηφλνκεο ζεξκηθέο δψλεο κε ηελ αληίζηνηρε 

ρξήζε (φηαλ ην κέγεζνο ηνπο είλαη ηνπιάρηζηνλ 10% ηνπ ζπλφινπ ηνπ θηηξίνπ) , 
 

 

1.2.3 ΩΑΙΟ ΚΑΙ ΡΕΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΙΟΥ  
 
Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ελφο θηηξίνπ ή ελφο ηκήκαηφο ηνπ, πνπ απνηειεί αλεμάξηεηε ζεξκηθή δψλε, εμαξηάηαη 

απφ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 
 ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ, 

  ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, δειαδή απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ πξνζδίδνπλ ζε θάζε γεληθή ρξήζε 
θηηξίνπ νη επηινγέο θαη νη ζπλήζεηεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ, 

 ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, θιηκαηηθέο, ιεηηνπξγηθέο (σξάξηα ιεηηνπξγίαο) θ,ά, 

 

 

Γηα ηηο αλάγθεο εθηίκεζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ελφο θηηξίνπ θαζνξίδεηαη έλα ηππηθφ σξάξην ιεηηνπξγίαο 

θάζε θηηξίνπ, αλάινγα κε ηε γεληθή ρξήζε ηνπ, Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηκήκα θηηξίνπ, πνπ απνηειεί αλεμάξηεηε 

ζεξκηθή δψλε ππνινγηζκνχ, κε δηαθνξεηηθή ρξήζε, ε πεξηπηψζεηο θηηξίσλ κε πνιιέο παξάιιειεο ρξήζεηο, 

φηαλ νη ρξήζεηο απηέο αληηκεησπίδνληαη σο αλεμάξηεηεο ζεξκηθέο δψλεο, ην ηππηθφ σξάξην θαη νη εζσηεξηθέο 

ζεξκηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, θαζνξίδνληαη γηα θάζε ρξήζε ρσξηζηά θαη αλεμάξηεηα απφ ηε βαζηθή 

θαηεγνξία θαη ηε γεληθή ρξήζε ηνπ θηηξίνπ (π,ρ, νη ρψξνη γξαθείσλ ησλ λνζνθνκείσλ, αληηκεησπίδνληαη σο 

γξαθεία), 
 

Ο πίλαθαο ηνπ ηππηθνχ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο αλά ρξήζε θηηξίνπ παξαηίζεηαη ζηνλ πίλαθα 2 ηνπ 

παξαξηήκαηνο, 

 
Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ ζεξκηθψλ θαη ςπθηηθψλ θνξηίσλ ελφο θηηξίνπ, ιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλεο πεξίνδνη 

γηα ηελ ζέξκαλζε θαη ηελ ςχμε, αλάινγα κε ηελ θιηκαηηθή δψλε: 

 
 Γηα ηηο δψλεο Α θαη Β ε πεξίνδνο ζέξκαλζεο είλαη απφ ηελ 1ε Ννεκβξίνπ κέρξη θαη ηηο 15 Απξηιίνπ, 

ελψ ε πεξίνδνο ςχμεο απφ ηηο 15 Μαΐνπ κέρξη θαη ηηο 15 επηεκβξίνπ, 

 Γηα ηηο δψλεο Γ θαη Γ ε πεξίνδνο ζέξκαλζεο είλαη απφ ηηο 15 Οθησβξίνπ κέρξη θαη ηηο 30 Απξηιίνπ, ελψ 

ε πεξίνδνο ςχμεο απφ ηελ 1ε Ηνπλίνπ κέρξη θαη ηηο 31 Απγνχζηνπ, 

 

 

1.2.4 ΕΡΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΣΩΤΕΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΩΩΝ 

 

Ο ζθνπφο θάζε ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο ή θιηκαηηζκνχ είλαη ε επίηεπμε ζεξκηθήο άλεζεο ζηνπο 
ρψξνπο δηακνλήο θαη δξαζηεξηφηεηαο ησλ ρξεζηψλ θάζε θηηξίνπ, Ζ ζεξκηθή άλεζε είλαη κηα ζρεηηθά 

ππνθεηκεληθή θαηάζηαζε, πνπ επεξεάδεηαη απφ ζεηξά παξακέηξσλ θαη ζπλζεθψλ, νη ζεκαληηθφηεξεο 
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ησλ νπνίσλ είλαη νη αθφινπζεο: 

 

 ε ζεξκνθξαζία (μεξνχ ζεξκνκέηξνπ) ηνπ αέξα, 

 ε κέζε ζεξκνθξαζία «αθηηλνβνιίαο» ησλ πεξηβαιινπζψλ επηθαλεηψλ ελφο ρψξνπ, φπσο απηή 

δηακνξθψλεηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία ησλ επηθαλεηψλ, ηα πιηθά απηψλ (ζπγθεθξηκέλα ηνπο 

ζπληειεζηέο εθπνκπήο ηνπο ζην κεγάιν κήθνο θχκαηνο), ηελ εγθαηεζηεκέλε ελεξγή 

ειεθηξηθή ηζρχ εμνπιηζκνχ θαη ηνλ πιεζπζκφ, 

 ε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα, 

 ε έλδπζε ησλ ρξεζηψλ, 

 ε δξαζηεξηφηεηα ησλ ρξεζηψλ, 

 ε ηαρχηεηα εζσηεξηθψλ ξεπκάησλ αέξα, 

 

Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ νη ηππηθέο ζπλζήθεο ζρεδηαζκνχ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη 

θιηκαηηζκνχ, ζεσξνχληαη, αλάινγα κε ηε ρξήζε θάζε θηηξίνπ, ζρεδφλ ζηαζεξέο νη παξάκεηξνη 

έλδπζεο θαη δξαζηεξηφηεηαο ησλ ρξεζηψλ, θαζψο θαη νη ηαρχηεηεο εζσηεξηθψλ ξεπκάησλ αέξα (πνπ 
νχησο ή άιισο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηα επηβαιιφκελα φξηα, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρεη 

δπζθνξία εθ κέξνπο ησλ ρξεζηψλ), 

 
Έηζη, νη απνκέλνπζεο παξάκεηξνη, πνπ δηακνξθψλνπλ ηε ζεξκηθή άλεζε ζε έλα ρψξν, είλαη ε 

ζεξκνθξαζία θαη ε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα, θαζψο θαη ε ζεξκνθξαζία ησλ πεξηβαιινπζψλ  

επηθαλεηψλ, 

 
Αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε θαηαζθεπή ηεξεί ηα ζχγρξνλα 

επηβαιιφκελα πξφηππα (ζεξκνκνλσηηθή πξνζηαζία ζηα δνκηθά ζηνηρεία, ζεξκνκνλσηηθνί θαη 

αεξνζηεγαλνί παινπίλαθεο θ,ά,), ε ζεξκνθξαζία επηθαλεηψλ έρεη ζπλήζσο ηηκέο παξαπιήζηεο ηεο 
ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα, 

 

Δπνκέλσο, νη παξάκεηξνη πνπ δηακνξθψλνπλ ηειηθά ηε ζεξκηθή άλεζε ζε έλα ρψξν, είλαη ε 
ζεξκνθξαζία θαη ε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα, νπφηε απηέο είλαη πνπ επηδηψθεηαη λα 

ξπζκηζηνχλ απφ ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο (κφλν ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα) ή θιηκαηηζκνχ (ζεξκνθξαζία 

θαη ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα), πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα επηζπκεηά επίπεδα ζεξκηθήο άλεζεο, 

 
' απηή ηε βάζε, γηα θάζε θαηεγνξία θηηξίνπ θαη γηα θάζε ηδηαίηεξε ρξήζε κέζα ζ' απηφ, θαζνξίδνληαη 

νη ζπλζήθεο ζρεδηαζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ζεξκηθή άλεζε ρσξίο ζπαηάιε ελέξγεηαο, 

 

 

1.2.4.1 Θερμοκραςία εςωτερικών χώρων 

 

Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα είλαη ε βαζηθφηεξε παξάκεηξνο δηακφξθσζεο ηεο ζεξκηθήο 
άλεζεο ζε έλα ρψξν, Δίλαη ζαθέο φηη, δεδνκέλεο ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ηνπ επηπέδνπ ζεξκηθήο 

άλεζεο θαη ησλ επηινγψλ ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε, ε επηζπκεηή ζεξκνθξαζία κπνξεί λα πνηθίιιεη, 

 
Ωζηφζν, γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθηίκεζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ελφο θηηξίνπ πξέπεη λα 

θαζνξηζηνχλ ζε εζληθφ επίπεδν ηα επηζπκεηά φξηα εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο αλά ρξήζε, Απηφ πξέπεη 

λα γίλεη ζηε βάζε ηεο επίηεπμεο ηεο ζεξκηθήο άλεζεο κε ηε κηθξφηεξε δπλαηή θαηαλάισζε ελέξγεηαο, 

Με βάζε ηηο ζπληζηψκελεο ηηκέο ζην πξφηππν ΔΛΟΣ EN 15251:2007 θαζνξίδνληαη θαη δίλνληαη ζηνλ 
επφκελν πίλαθα γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ θηηξίσλ νη ηηκέο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο γηα ηε 

ρεηκεξηλή θαη ηε ζεξηλή πεξίνδν, πνπ ιακβάλνληαη γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

ησλ θηηξίσλ, 
 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ κε δηαθνπηφκελε ιεηηνπξγία, ζηηο 

πεξηφδνπο εθηφο ηππηθνχ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ, ε ζεξκνθξαζία εζσηεξηθψλ ρψξσλ 
ιακβάλεηαη ίζε κε ηελ κέζε εμσηεξηθή κεληαία ζεξκνθξαζία γηα θάζε κήλα, 
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1.2.4.2 Σχετικι υγραςία εςωτερικών χώρων 

 

Γηα ην βέιηηζην έιεγρν ησλ εζσηεξηθψλ ζπλζεθψλ ζηα θηίξηα, εγθαζίζηαληαη ζπζηήκαηα 

θιηκαηηζκνχ, ζηα νπνία εθηφο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα, ειέγρεηαη θαη ξπζκίδεηαη θαη ε ζρεηηθή ηνπ 
πγξαζία, Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα ηνπηθά θαη εκηθεληξηθά ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ (αληιίεο 

ζεξκφηεηαο άκεζεο εμάηκηζεο, δηαηξνχκελνπ ή εληαίνπ ηχπνπ, ηνπηθέο θαη εκηθεληξηθέο), πνπ 

ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θαηνηθίεο θαη ζε κηθξήο ζρεηηθά θιίκαθαο εθαξκνγέο, ' απηέο ηηο 
πεξηπηψζεηο ν έιεγρνο ησλ ηηκψλ ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο είλαη δπλαηφο κφλν ζε ιεηηνπξγία ςχμεο, 

 

Γηα θάζε θαηεγνξία θαη ππνθαηεγνξία θιηκαηηδφκελσλ θηηξίσλ ή ηκεκάησλ θηηξίσλ, νη ηηκέο ζρεηηθήο 

πγξαζίαο γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ θαζνξίδνληαη ζηνλ επφκελν 
πίλαθα, 

 

Ο πίλαθαο γηα ηηο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο εζσηεξηθψλ ρψξσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ 
ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ παξαηίζεηαη ζηνλ πίλαθα 3 ηνπ παξαξηήκαηνο, 

 

1.2.4.3 Απαιτοφμενοσ νωπόσ αζρασ εςωτερικών χώρων  

 
Γηα ηελ εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ πγηεηλήο ζην εζσηεξηθφ θάζε θηηξίνπ απαηηείηαη ε αλαλέσζε ηνπ αέξα, 

δειαδή ε αληηθαηάζηαζε κέξνπο ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα απφ λσπφ αέξα πεξηβάιινληνο, Οη απαηηήζεηο 

λσπνχ αέξα θαζνξίδνληαη αλάινγα κε: 
 

 ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ, 

 ηνλ πιεζπζκφ ησλ ρξεζηψλ θαη 

 ηελ παξαγσγή ξχπσλ ιφγσ ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ, πνπ ζε γεληθή πξνζέγγηζε είλαη αληίζηνηρε 

ηεο ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ, 

 

 
Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη ππνινγηζκνχ ηεο απαξαίηεηεο πνζφηεηαο λσπνχ αέξα ζχκθσλα κε ην 

ΔΛΟΣ ΔΝ 15251:2007, Γηα ηηο αλάγθεο ππνινγηζκνχ ηνπ αεξηζκνχ ζε κειέηεο εθηίκεζεο ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίσλ, ν πην εχρξεζηνο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο αλαλέσζεο αέξα είλαη βάζεη 
ησλ ειάρηζησλ πνζνηήησλ πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα εμήο δχν θξηηήξηα: 

 

 ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο γηα ηνπο ρξήζηεο θαη 

 ηελ ειάρηζηε αλαλέσζε βάζεη ηνπ φγθνπ θαη ηεο ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ, 

 
 

ε γεληθή θαηεχζπλζε, νη απαηηήζεηο λσπνχ αέξα αλά θαηεγνξία θηηξίνπ (ρξήζε) ζα πξέπεη λα 

θαζνξίδνληαη έηζη, ψζηε λα θαιχπηνπλ ηνλ ειάρηζην απαηηνχκελν αεξηζκφ (m3/h/άηνκν), αλάινγα κε 

ηελ ππθλφηεηα πιεζπζκνχ (άηνκα/m2) αλά ρξήζε θηηξίνπ, ηνλ αθφινπζν πίλαθα θαζνξίδνληαη ν 
αξηζκφο αηφκσλ αλά 100 m2 κεηθηήο δνκεκέλεο επηθάλεηαο, ν απαηηνχκελνο λσπφο αέξαο αλά άηνκν 

(m3/h/άηνκν) θαη ν απαηηνχκελνο λσπφο αέξαο αλά επηθάλεηα δαπέδνπ (m3/h/m2) γηα θάζε θαηεγνξία 

θηηξίνπ, Απηέο είλαη θαη νη ηηκέο πνπ ιακβάλνληαη γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο 
ελεξγεηαθήο απφδνζεο ελφο θηηξίνπ, 

 

Ο πίλαθαο γηα ηνλ απαηηνχκελν λσπφ αέξα αλά ρξήζε θηηξίνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο 
ηνπ απφδνζεο παξαηίζεηαη ζηνλ πίλαθα 4 ηνπ παξαξηήκαηνο, 

 

1.2.4.4 Στάκμθ φωτιςμοφ 

 
ε θάζε ρψξν πξέπεη λα παξέρεηαη ν θσηηζκφο πνπ εμαζθαιίδεη ζηνπο ρξήζηεο νπηηθή άλεζε, δειαδή 
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έλα πεξηβάιινλ κε ηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα θσηηζκνχ, πνπ επηηξέπεη ηελ επράξηζηε 

δηακνλή θαη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ, ρσξίο θαηλφκελα πνπ δεκηνπξγνχλ νπηηθή δπζθνξία θαη 
θφπσζε, 

 

ην πξφηππν ΔΛΟΣ EN 12464,1:2002 δίλνληαη ηα ζπληζηψκελα κέζα ειάρηζηα επίπεδα θσηηζκνχ θαη 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ειεθηξνθσηηζκνχ αλά ρξήζε θηηξίνπ, Με βάζε ηηο πξνηεηλφκελεο ηηκέο ηνπ 
πξνηχπνπ γηα ηα ζπληζηψκελα επίπεδα θσηηζκνχ, ζηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο γηα 

ηε κέζε ειάρηζηε ζηάζκε θσηηζκνχ (lx) αλά ρξήζε ρψξνπ, θαζψο θαη ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο (W/m2 

δνκεκέλεο επηθάλεηαο) ηνπ θηηξίνπ αλαθνξάο, γηα ην νπνίν ε θσηηζηηθή απφδνζε (θσηεηλή 
δξαζηηθφηεηα) θαζνξίδεηαη ζηα 55 lm/W, Οη ηηκέο απηέο ιακβάλνληαη γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίσλ, 

 
Ο πίλαθαο γηα ηελ ζηάζκε γεληθνχ (φρη εηδηθνχ) θσηηζκνχ θαη εγθαηεζηεκέλε ηζρχο θσηηζκνχ θηηξίνπ 

αλαθνξάο αλά ρξήζε θηηξίνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο ηνπ απφδνζεο παξαηίζεηαη ζηνλ 

πίλαθα 5 ηνπ παξαξηήκαηνο, 

1.2.5 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΗΣΗΣ  

 

Ζ δήηεζε δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο (Ε,Ν,Υ,) ζε έλα θηίξην ή ζε έλα αλεμάξηεην (ιεηηνπξγηθά) ηκήκα ηνπ 

εμαξηάηαη απφ ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ (ή ηνπ ηκήκαηνο) αιιά θαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηνλ 
αλζξψπηλν παξάγνληα, Έηζη, θάζε θηίξην, αλάινγα κε ηε γεληθή ηνπ ρξήζε αιιά θαη ηηο ζπλήζεηεο ησλ 

ρξεζηψλ ηνπ, παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθή θαηαλάισζε Ε,Ν,Υ, 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαηαλάισζεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο γηα παξαγσγή Ε,Ν,Υ,  θαζνξίδεηαη ε 
εκεξήζηα θαηαλάισζε ηνπ Ε,Ν,Υ, αλά άηνκν θαη αλά κνλάδα δνκεκέλεο επηθαλείαο ηνπ ππφ κειέηε 

θηηξίνπ ή ηεο ππφ κειέηεο δψλεο, θαζψο επίζεο θαη ε εηήζηα θαηαλάισζε αλά κνλάδα δνκεκέλεο 

επηθάλεηαο γηα φιεο ηηο ρξήζεηο θηηξίσλ, 

 

Οη εκπεηξηθέο ηηκέο πνπ ιακβάλνληαη γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα Ε,Ν,Υ, 

ηνπ θηηξίνπ ζηα πιαίζηα ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο ηνπ απφδνζεο παξνπζηάδεηαη ζην 
παξάξηεκα, 

 

Δπίζεο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ απαηηνχκελνπ δεζηνχ 

λεξνχ ρξήζεο, είλαη απαξαίηεηε θαη ε κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ ηνπ δηθηχνπ αλά θιηκαηηθή δψλε, 

Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ δηθηχνπ, εμαξηάηαη απφ ηελ κέζε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα αιιά 
θαη δεπηεξεπφλησο απφ ηε ζεξκνθξαζία εδάθνπο ζηελ εθάζηνηε πεξηνρή, ηελ ηερληθή νδεγία ηνπ 

Σ,Δ,Δ,  «Κιηκαηηθά δεδνκέλα γηα ειιεληθέο πεξηνρέο» [3] δίλνληαη ηππηθέο ηηκέο γηα ηε κέζε κεληαία 

ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ δηθηχνπ γηα δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, 
 

Γεληθά, ε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ δηθηχνπ ζεσξείηαη ίζε κε ηε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία 

ηνπ εμσηεξηθνχ αέξα ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο, Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ απαηηνχκελσλ θνξηίσλ γηα 

δεζηφ λεξφ ρξήζεο, ιακβάλνληαη νη ηηκέο ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο λεξνχ δηθηχνπ, φπσο δίλνληαη ζηνλ 
αθφινπζν πίλαθα γηα θάζε θιηκαηηθή δψλε, Να ππελζπκηζηεί φηη πεξηνρέο κε πςφκεηξν άλσ ησλ 500 

κέηξσλ θαηαηάζζνληαη ζηελ ακέζσο ςπρξφηεξε θιηκαηηθή δψλε, ελψ γηα ηελ δψλε Γ φιεο νη πεξηνρέο 

αλεμαξηήησο πςνκέηξνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ δψλε Γ, 
 

Πύνακασ 3: Μϋςη ετόςια θερμοκραςύα νερού δικτύου για τισ διϊφορεσ κλιματικϋσ ζώνεσ, 

Κιηκαηηθή δώλε Α Β Γ Γ 

Μέζε εηήζηα 

ζεξκνθξαζία λεξνχ 

δηθηχνπ Σ (°C) 

 

19,7 

 

18,1 

 

16,4 

 

14,5 
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1.2.6 ΕΣΩΤΕΙΚΑ ΚΕΔΗ ΑΡΟ ΧΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ 
 

Ζ παξαγφκελε - εθιπφκελε ζεξκφηεηα ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ επεξεάδεη ηελ εζσηεξηθή 
ζεξκνθξαζία ησλ ρψξσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηα πξαγκαηηθά θνξηία ζέξκαλζεο θαη ςχμεο, Να 

ζεκεησζεί φηη ζε φηη αθνξά ζηε δηαζηαζηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο, γηα ιφγνπο αζθαιείαο 

ησλ ππνινγηζκψλ απηά ηα εζσηεξηθά θέξδε αγλννχληαη πιήξσο ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

πξνηχπσλ ππνινγηζκνχ θνξηίσλ ζέξκαλζεο, 
 

Ωζηφζν, ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, φηαλ απηά ηα θέξδε ή κέξνο ηνπο, 
είλαη ζηαζεξά θαη κφληκα ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ, ηφηε ζηε δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο ην ζηαζεξφ θαη κφληκν ηκήκα ησλ εζσηεξηθψλ θεξδψλ ζα πξέπεη λα 

ζπλππνινγίδεηαη, 
 

ε φηη αθνξά ζηνπο ππνινγηζκνχο θνξηίσλ ςχμεο, ηα εζσηεξηθά θέξδε ζπλππνινγίδνληαη θαλνληθά, 
αθνχ απνηεινχλ ηε βαζηθή παξάκεηξν ηνπ ππνινγηδφκελνπ ςπθηηθνχ θνξηίνπ, Ωζηφζν, θαη πάιη, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη ππεξδηαζηαζηνινγήζεηο ζπζηεκάησλ, ηα θέξδε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

θνξηίν ςχμεο πξέπεη λα ππνινγίδνληαη εηεξνρξνληζκέλα πξνζνκνηάδνληαο θαηά ην δπλαηφλ ηελ 
πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ, Γειαδή, ηα θέξδε θάζε θαηεγνξίαο ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ θνξηίσλ ςχμεο, πνιιαπιαζηαζκέλα επί έλαλ ζπληειεζηή εηεξνρξνληζκνχ, Ο 

ζπληειεζηήο εηεξνρξνληζκνχ εθθξάδεη ην πνζνζηφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ρξφλνπ ηνπ θηηξίνπ, θαηά ηνλ 

νπνίν ηα εζσηεξηθά θέξδε πξάγκαηη ππάξρνπλ, 
 

Αλάινγα κε ην είδνο ησλ εζσηεξηθψλ θεξδψλ θαη ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ,  επηιέγεηαη ν αληίζηνηρνο 

ζπληειεζηήο εηεξνρξνληζκνχ, Δλαιιαθηηθά θαη αλάινγα κε ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ ηνπ ςπθηηθνχ 
θνξηίνπ ελφο θηηξίνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη θαη  «πξνθίι» εηεξνρξνληζκνχ, δειαδή ρξνλνζεηξέο 

δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ εηεξνρξνληζκνχ,  αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θέξδνπο, ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ 

πεξίνδν ηεο ιεηηνπξγηθήο εκέξαο, 
 

Σα εζσηεξηθά θέξδε ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο:  
  

 ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ (αηζζεηά θέξδε), ηελ έθιπζε ζεξκφηεηαο απφ ηνπο αλζξψπνπο (αηζζεηά 

θαη ιαλζάλνληα θέξδε, ε αλαινγία ησλ νπνίσλ είλαη ζπλάξηεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

αλζξψπσλ) θαη 

 ηνλ εμνπιηζκφ (θαηά κεγάιν πνζνζηφ αηζζεηά θέξδε ζηελ πιεηνςεθία 

             ησλ εθαξκνγψλ), 
 

Γηα ηα θέξδε απφ ειεθηξνθσηηζκφ ζηνπο ππνινγηζκνχο ρξεζηκνπνηείηαη κηα κέζε ηηκή ηζρχνο 
ειεθηξνθσηηζκνχ, Όκσο ε πξαγκαηηθή εθιπφκελε ζεξκηθή ηζρχο ιφγσ ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ είλαη 

ζπλάξηεζε πνιιψλ παξακέηξσλ θαη ζε αλαιπηηθφηεξεο θαη αθξηβέζηεξεο κειέηεο, ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη σο δεδνκέλν, ε ηζρχο πνπ πξαγκαηηθά αληηζηνηρεί ζην ζχζηεκα ειεθηξνθσηηζκνχ,  
Δπηγξακκαηηθά, αλαθέξνληαη νη βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθιπφκελε ζην ρψξν 

ζεξκηθή ηζρχ ιφγσ ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνθσηηζκνχ: 

 

 είδνο ιακπηήξα θαη θσηηζηηθνχ, 

 χςνο ρψξνπ θαη ηνπνζέηεζεο θσηηζηηθνχ, 

 χπαξμε ςεπδνξνθήο, 

 χπαξμε ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνχ ηνπ ρψξνπ ηνπνζέηεζεο ησλ θσηηζηηθψλ 

             (αλ ππάξρεη ςεπδνξνθή), 
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Αθνινχζσο εμεηάδνληαη νη άιιεο δχν θαηεγνξίεο εζσηεξηθψλ θεξδψλ,  Γηεπθξηλίδεηαη πσο γηα ηελ 

ελεξγεηαθή κειέηε, ηα εζσηεξηθά ζεξκηθά θέξδε (απφ ρξήζηεο θαη ζπζθεπέο), θαζψο θαη ν θσηηζκφο 
ησλ κε ζεξκαηλφκελσλ ρψξσλ δελ ιακβάλνληαη ππφςε θαη ζεσξνχληαη κεδεληθά, 

 

1.2.6.1 Χριςτεσ κτιρίου ι κερμικισ ηώνθσ 

 
Κάζε άηνκν αλάινγα κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ, εθιχεη ζεξκφηεηα ππφ ηε κνξθή αηζζεηνχ θαη 

ιαλζάλνληνο θνξηίνπ, 

 

Σν αηζζεηφ θνξηίν νθείιεηαη ζηελ αθηηλνβνιία ηνπ ζψκαηφο ηνπ θαη ηε κεηαθνξά ζεξκφηεηαο απφ ην 

ζψκα ηνπ ζηνλ αέξα, Ζ αλαινγία αθηηλνβνιίαο / κεηαθνξάο είλαη πεξίπνπ 50-50% θαη θπζηθά 
εμαξηάηαη απφ ηελ έλδπζε θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ αηφκνπ, Ωζηφζν, γηα ηνπο απινχο ππνινγηζκνχο 

ζην πιαίζην ηεο εθηίκεζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ελφο θηηξίνπ, ε αλαινγία απηή δελ επεξεάδεη 

νπζηαζηηθά θαη ζπλήζσο δελ ππεηζέξρεηαη ζηνπο ππνινγηζκνχο, 

 

Σν ιαλζάλνλ θνξηίν νθείιεηαη ζηελ αλαπλνή θαη ζηελ εθίδξσζε θάζε αλζξψπνπ θαη είλαη ηφζν 

κεγαιχηεξν, φζν απμάλεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ αηφκνπ, 

 

Ο ζπλππνινγηζκφο ηεο έθιπζεο ζεξκφηεηαο ζηα θνξηία ηνπ θηηξίνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη βάζεη 

ζπληειεζηή εηεξνρξνληζκνχ (κέζνπ ζπληειεζηή παξνπζίαο ρξεζηψλ),  κέζσ ηνπ νπνίνπ 
αληηζηνηρίδεηαη ε πξαγκαηηθή - θαηά κέζν φξν - παξνπζία ησλ αηφκσλ ζηνπο ρψξνπο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγηθήο εκέξαο, Αθφκε θαιχηεξα,  ζε αλαιπηηθφηεξνπο ππνινγηζκνχο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη «πξνθίι»  εηεξνρξνληζκνχ αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ ψξα ηεο 
εκέξαο, 

ηνλ πίλαθα 7 ηνπ παξαξηήκαηνο, φπνπ θαζνξίδνληαη νη κέζεο ηππηθέο ηηκέο έθιπζεο ζεξκφηεηαο αλά 

άηνκν, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αληίζηνηρε κέζε δξαζηεξηφηεηα ησλ ρξεζηψλ ζηηο δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο θηηξίσλ, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 13790:2009 θαη ΔΛΟΣ EN 13779:2008, 
ηνλ ίδην πίλαθα δίλεηαη θαη ε εθπνκπή ζεξκηθήο ηζρχνο αλά κνλάδα κεηθηήο επηθαλείαο θηηξίνπ 

(W/m2) θαη ν κέζνο ζπληειεζηήο παξνπζίαο ρξεζηψλ, ν νπνίνο νξίδεηαη σο ην πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ, 

θαηά ην νπνίν είλαη παξφληεο νη ρξήζηεο ζην ρψξν (εθηηκάηαη απφ ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ), 
Οη ηηκέο ηνπ πίλαθα είλαη απηέο πνπ ιακβάλνληαη γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

ελφο θηηξίνπ, 

 

1.2.6.2 Εξοπλιςμόσ κτιρίου ι κερμικισ ηώνθσ 

 

Ζ εθιπφκελε ζεξκηθή ηζρχο απφ ειεθηξηθφ - θαηά ην πιείζηνλ – εμνπιηζκφ (ειεθηξηθέο ζπζθεπέο) 

αιιά θαη δεπηεξεπφλησο απφ άιιεο ζπζθεπέο, είλαη ε Σξίηε βαζηθή θαηεγνξία εζσηεξηθψλ θεξδψλ 
ζηα θηίξηα, Απηή ε ηζρχο εθιχεηαη κε αθηηλνβνιία θαη κεηαθνξά φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηηο άιιεο 

θαηεγνξίεο εζσηεξηθψλ θεξδψλ, ζε αλαινγία πνπ εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο ζπζθεπήο, Ζ αλαινγία 

αθηηλνβνιίαο - κεηαθνξάο δελ επεξεάδεη ηδηαίηεξα θαη δελ ππεηζέξρεηαη ζε απινπζηεπκέλνπο 

ππνινγηζκνχο, ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθαξκνγψλ απηά ηα θέξδε εηζέξρνληαη ζην ρψξν ππφ 
ηε κνξθή αηζζεηήο ζεξκφηεηαο, 

 

Λφγσ ηεο αχμεζεο ησλ εθαξκνγψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη εηδηθφηεξα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ 
επηθνηλσληψλ, ηα εζσηεξηθά θέξδε απφ ζπζθεπέο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά, θπξίσο ζε ρξήζεηο 

θηηξίσλ εκπνξηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (γξαθεία, ππεξεζίεο θ,ά,), 

 
Ο ζπλππνινγηζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ ζηα θνξηία ηνπ θηηξίνπ γίλεηαη βάζεη ηνπ ζπληειεζηή 

εηεξνρξνληζκνχ, κέζσ ηνπ νπνίνπ αληηζηνηρίδεηαη ε πξαγκαηηθή – θαηά κέζν φξν - ιεηηνπξγία ησλ 

ζπζθεπψλ ζηνπο ρψξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγηθήο εκέξαο, χκθσλα κε ην ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 
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13790:2009 [21], νη κέζεο ηηκέο ηζρχνο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ γηα θάζε ηχπν θηηξίνπ, ν κέζνο 

ζπληειεζηήο εηεξνρξνληζκνχ, θαζψο θαη ε κέζε εηεξνρξνληζκέλε ηζρχο εμνπιηζκνχ θαη ν κέζνο 
ζπληειεζηήο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ ειεθηξηθψλ 

ζπζθεπψλ, δίλνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα θαη είλαη απηέο πνπ ιακβάλνληαη γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίσλ, 

 
ηνλ πίλαθα 8 ηνπ παξαξηήκαηνο, θαίλεηαη ε εθηηκψκελε ζεξκηθή ηζρχο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ / 

εμνπιηζκνχ αλά ρξήζε θηηξίνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο ηνπ απφδνζεο, 

 

1.3 ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 
 

Ο νξζφο ζρεδηαζκφο ελφο θηηξίνπ είλαη ην πξψην βήκα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ 
ζεξκηθψλ θαη ςπθηηθψλ θνξηίσλ, Σν θηίξην πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη κε ζηφρν ηε βέιηηζηε ελεξγεηαθή 

ιεηηνπξγία ηνπ, αμηνπνηψληαο φιεο ηηο ηερληθέο ζσξάθηζεο ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο θαη πεξηνξίδνληαο 

κε απηφ ηνλ ηξφπν ηηο ζεξκηθέο θαη ςπθηηθέο απψιεηεο, Έηζη, θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ θηηξίνπ πξέπεη 
λα ιακβάλνληαη ππφςε νη παξαθάησ παξάκεηξνη: 

 

 Καηάιιειε ρσξνζέηεζε θαη πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ θηηξίνπ γηα ηε κέγηζηε            αμηνπνίεζε 

ησλ ηνπηθψλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ (θιηκαηηθψλ δεδνκέλσλ, πξνζαλαηνιηζκνχ, ειηαζκνχ), 

 Γηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ γηα ηε βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο, 

 Καηάιιεινο ζρεδηαζκφο θαη ρσξνζέηεζε ησλ αλνηγκάησλ αλά πξνζαλαηνιηζκφ αλάινγα κε 

ηηο απαηηήζεηο ειηαζκνχ, θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη αεξηζκνχ, 

 Υσξνζέηεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ αλάινγα κε ηε ρξήζε θαη ηηο απαηηήζεηο άλεζεο (ζεξκηθέο, 

θπζηθνχ αεξηζκνχ θαη θσηηζκνχ), 

 Δλζσκάησζε ηνπιάρηζηνλ ελφο εθ ησλ παζεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ  (Π,Ζ,,), φπσο: 

άκεζνπ ειηαθνχ θέξδνπο (λφηησλ αλνηγκάησλ), ηνίρνπ κάδαο, ηνίρνπ Trombe, ειηαθνχ ρψξνπ 

(ζεξκνθεπίνπ) θ,ά, 

 Ζιηνπξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ, 

 Έληαμε ηερληθψλ θπζηθνχ αεξηζκνχ, 

 Δμαζθάιηζε νπηηθήο άλεζεο κέζσ ηερληθψλ θαη ζπζηεκάησλ θπζηθνχ  θσηηζκνχ, 

Δθηφο απφ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζρεδηαζκνχ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε: 

 ε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ: θαηνηθία, γξαθείν, εκπνξηθφ θαηάζηεκα θ,ά,, 

 ην πξνθίι ιεηηνπξγίαο: σξάξην, ρξήζηεο, εζσηεξηθέο ζπλζήθεο θ,ά,, 

 ε δηακφξθσζε ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ (ζεξκηθψλ δσλψλ) ηνπ θηηξίνπ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη εζσηεξηθά θνξηία, 

 ε ζεξκηθή ζσξάθηζε ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο, κε κφλσζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη επηινγή 

θαηάιιεισλ δηαθαλψλ ζηνηρείσλ (παξαζχξσλ, γπάιηλσλ πξνζφςεσλ θ,ά,), 

 ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηερλνινγηψλ παζεηηθψλ ζπζηεκάησλ δξνζηζκνχ, 

 ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο θπζηθνχ ζθηαζκνχ ηνπ θηηξίνπ κέζσ δελδξνθχηεπζεο, 

 

 

ηνλ ΚΔΝΑΚ εθηφο απφ ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο (απαηηήζεηο) γηα ην θηηξηαθφ θέιπθνο ησλ λέσλ 

θαη ξηδηθψο αλαθαηληδφκελσλ θηηξίσλ, νξίδνληαη θαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ θηηξίνπ αλαθνξάο, κε ην 

νπνίν ζπγθξίλεηαη θαη αμηνινγείηαη ελεξγεηαθά ην θηίξην, Ο κειεηεηήο κπνξεί πάληα λα εθαξκφζεη 

ζην θηίξην ηερλνινγίεο θαη πξαθηηθέο δφκεζεο κε θαιχηεξεο πξνδηαγξαθέο απφ ηηο ειάρηζηεο 
απαηηνχκελεο (δειαδή απφ απηέο ηνπ θηηξίνπ αλαθνξάο), ψζηε ε ηειηθή ελεξγεηαθή θαηάηαμε ηνπ 

θηηξίνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ θαηεγνξίαο Β, ηα πεξηζζφηεξα θηίξηα, ππάξρεη πάληα ε δπλαηφηεηα 

ελζσκάησζεο ηερλνινγηψλ αμηνπνίεζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζην θηηξηαθφ θέιπθνο θαη ηεο 
δηακφξθσζεο ηνπ κηθξνθιίκαηνο κε θχηεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, 
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' απηή ηελ ελφηεηα θαζνξίδνληαη φιεο νη παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θέιπθνο ελφο θηηξίνπ θαη 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ, ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 13790:2009 [21], Οη βαζηθφηεξεο παξάκεηξνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηνπο 

ππνινγηζκνχο αθνξνχλ θπξίσο ζηηο ζεξκνθπζηθέο ηδηφηεηεο ησλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη ζηνηρείσλ 

(ζεξκνπεξαηφηεηα, ζεξκνγέθπξεο, ζεξκνρσξεηηθφηεηα θ,ά,), ζηε ζθίαζε θαη ζηνλ αεξηζκφ ηνπ 
θηηξίνπ, 

  

Αξρηθά ιακβάλνληαη ππφςε νη παξάκεηξνη ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πιηθψλ πνπ έρνπλ 
θαηαγξαθεί θαηά ηελ επηζεψξεζε ηνπ θηηξίνπ ή είλαη θαζνξηζκέλα ζηηο ηειηθέο αξρηηεθηνληθέο 

κειέηεο ηνπ θηηξίνπ, ε πεξίπησζε έιιεηςεο ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ θαη κφλν ηφηε (θπξίσο ζε 

πθηζηάκελεο παιηέο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο) γίλεηαη ρξήζε ησλ πηλάθσλ κε ελδεηθηηθέο ηηκέο γηα 
θάζε παξάκεηξν, πνπ παξαηίζεληαη ζηηο επφκελεο ελφηεηεο, 

 

 

1.3.1 ΓΕΩΜΕΤΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΙΟΥ 
 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ελφο θηηξίνπ είλαη απαξαίηεηα ηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα 

ηνπ θηηξίνπ, θαζψο επάλσ ζε απηά ζα απεηθνληζηνχλ νη ζεξκηθέο δψλεο ηνπ θηηξίνπ θαη θαηφπηλ ζα 
εθηηκεζνχλ ηα γεσκεηξηθά δεδνκέλα ησλ αδηαθαλψλ θαη δηαθαλψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ νξίδνπλ 

ηηο επηθάλεηεο θάζε ζεξκηθήο δψλεο, Σα γεσκεηξηθά ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνπο 

ππνινγηζκνχο ηφζν ηεο ελεξγεηαθήο κειέηεο, φζν θαη ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο είλαη νη 

επηθάλεηεο φισλ ησλ αδηαθαλψλ θαη δηαθαλψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ αλά ζεξκηθή δψλε θαη 
πξνζαλαηνιηζκφ, ηα κήθε ησλ ζεξκνγεθπξψλ πνπ εκθαλίδνληαη, θαζψο θαη ν φγθνο ηνπ θηηξίνπ, 

 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο ελεξγεηαθήο κειέηεο ν κεραληθφο κπνξεί λα ζηεξηρζεί ζηα αξρηηεθηνληθά 
ζρέδηα ηνπ θηηξίνπ ζε επίπεδν πξνκειέηεο, Ζ κειέηε ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηηξίνπ θαη ε 

αξρηηεθηνληθή κειέηε είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο θαη πξνρσξνχλ ηαπηφρξνλα, θαζψο ε δηακφξθσζε 

ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο θαζνξίδεη νπζηαζηηθά θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην πεξηβάιινλ, 
 

Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο, ν ηδηνθηήηεο ηνπ θηηξίνπ πξέπεη λα δηαζέζεη ζην 

κεραληθφ αληίγξαθν ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο θαη ηεο κειέηεο ζεξκνκφλσζεο πνπ είρε ππνβιεζεί 

ζηελ νηθεία δηεχζπλζε πνιενδνκίαο, Δάλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ν ηδηνθηήηεο πξέπεη λα δηαζέζεη ζην 
κεραληθφ ηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ηνπ θηηξίνπ (θαηφςεηο, ηνκέο) «σο θαηαζθεπαζζέληνο», 

 

ε θάζε πεξίπησζε, ε πηζηφηεηα εθαξκνγήο ησλ αξρηηεθηνληθψλ ζρεδίσλ πξέπεη λα επηβεβαησζεί 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζεψξεζεο κε δεηγκαηνιεπηηθέο (π,ρ, αλά φξνθν θηηξίνπ) ή αλαιπηηθέο 

κεηξήζεηο κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ νξγάλσλ, ε πεξίπησζε απφθιηζεο ηεο γεσκεηξίαο ηνπ θηηξίνπ 

απφ ηα ηειηθά αξρηηεθηνληθά ζρέδηα, ιακβάλεηαη ππφςε ε ζρεκαηηθή απνηχπσζε γεσκεηξίαο ηνπ 

θηηξίνπ απφ ηνλ επηζεσξεηή, 
 

Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ γεσκεηξηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ πνπ ζπιιέγνληαη γηα ηελ ελεξγεηαθή 

κειέηε θαη ηελ επηζεψξεζε βάζεη ησλ αξρηηεθηνληθψλ ζρεδίσλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηηο επφκελεο 
ελφηεηεο, 

 
 

1.3.1.1 Γραμμικζσ διαςτάςεισ δομικοφ ςτοιχείου 

 

Σα γεσκεηξηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ηεο κειέηεο, Γηα φινπο 

ηνπο ππνινγηζκνχο γίλεηαη ρξήζε κφλνλ εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ γηα φια ηα δνκηθά ζηνηρεία, 
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πγθεθξηκέλα, ηα κήθε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ (νξηδφληηεο δηαζηάζεηο) κεηξψληαη ζηηο θαηφςεηο ησλ 
νξφθσλ σο εμήο (ζρήκα 3,1α,): 

 

 Γηα ηα θαηαθφξπθα δνκηθά ζηνηρεία (π,ρ, ηνηρνπνηία) κηαο ζεξκηθήο δψλεο πνπ είλαη ζε επαθή 

κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ (αέξα, έδαθνο) ιακβάλνληαη ππφςε νη δηαζηάζεηο ηεο εμσηεξηθήο 

επηθάλεηαο πνπ δηακνξθψλεηαη κεηά θαη ηελ ηειηθή ηεο επίζηξσζε, 

 Γηα ηα θαηαθφξπθα δνκηθά ζηνηρεία κηαο ζεξκηθήο δψλεο πνπ είλαη ζε επαθή κε κε 

ζεξκαηλφκελν ρψξν ιακβάλνληαη ππφςε νη δηαζηάζεηο ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο πνπ βξίζθεηαη 

πξνο ηελ πιεπξά ηνπ κε ζεξκαηλφκελνπ ρψξνπ, 

 Γηα ηα θαηαθφξπθα δνκηθά ζηνηρεία κηαο ζεξκηθήο δψλεο πνπ είλαη ζε επαθή κε άιιε ζεξκηθή 

δψλε, ε νπνία είλαη ζεξκαηλφκελε, ιακβάλεηαη  ππφςε ε αμνληθή δηάζηαζε ηνπ δνκηθνχ 
ζηνηρείνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε ζεξκνκφλσζεο, 

  

Οη πιεπξηθέο δηαζηάζεηο ησλ νξηδφληησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ νξίδνληαη κε βάζε ηελ αθεηεξία 
κέηξεζεο ησλ θαηαθφξπθσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ηα νξίδνπλ, 

 

Σν χςνο ησλ θαηαθφξπθσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ (θαηαθφξπθεο δηαζηάζεηο) κεηξάηαη απφ ηα ζρέδηα ησλ 

ηνκψλ ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαθάησ (ζρήκα 3,1β,): 
 

 ηνπο ελδηάκεζνπο νξφθνπο ην χςνο νξφθνπ νξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ 

ζηαζκψλ ηεο πιάθαο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη επηζηξψζεηο 

ηνπ δαπέδνπ, αλεμαξηήησο ηεο χπαξμεο ζεξκνκφλσζεο, 

 ηνλ ηειεπηαίν φξνθν ην χςνο νξφθνπ νξίδεηαη κεηαμχ ηεο ζηάζκεο ηεο άλσ επηθάλεηαο ηεο 

πιάθαο ηνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ηνπ νξφθνπ θαη ηεο ζηάζκεο πνπ δηακνξθψλεηαη απφ 

ηελ ηειηθή επηθάλεηα ηεο επηζηέγαζεο πνπ θέξεη ζεξκηθή πξνζηαζία, ηελ πεξίπησζε 

χπαξμεο νξνθήο θάησ απφ κε ζεξκνκνλσκέλε ζηέγε, σο αλψηεξν φξην γηα ηε κέηξεζε ηνπ 
χςνπο νξίδεηαη ε ηειηθή δηακνξθσκέλε ζηάζκε ηεο νξνθήο, 

 ηνλ θαηψηεξν φξνθν ηνπ θηηξίνπ ην χςνο νξφθνπ κεηξάηαη απφ ηε ζέζε ηεο ζηεγαλνπνίεζεο 

θαη άλσ, φηαλ ην δάπεδφ ηνπ είλαη ζε επαθή κε ην  έδαθνο κέρξη ηε ζηάζκε ηεο άλσ 

επηθάλεηαο ηεο πιάθαο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ηνπ επφκελνπ νξφθνπ, Όηαλ ην δάπεδφ ηνπ 

είλαη ζε επαθή κε ηνλ αέξα (π,ρ, ππισηή), κε κε ζεξκαηλφκελε δψλε (π,ρ, ππφγεην) ή κε άιιε 
ζεξκηθή δψλε πνπ ζεξκαίλεηαη, κεηξάηαη απφ ηελ θάησ ηειηθψο δηακνξθσκέλε ζηάζκε ηνπ 

παηψκαηνο (δειαδή ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πιάθαο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ησλ 

επηζηξψζεσλ θάησ απφ απηήλ) κέρξη ηε ζηάζκε ηεο άλσ επηθάλεηαο ηεο πιάθαο ηνπ 
νπιηζκέλνπ 

            ζθπξνδέκαηνο ηνπ επφκελνπ νξφθνπ, 

 ε φξνθν ηνπ θηηξίνπ πνπ βξίζθεηαη ζε πξνεμνρή, ην χςνο νξφθνπ κεηξάηαη απφ ηελ θάησ 

ηειηθψο δηακνξθσκέλε ζηάζκε ηνπ παηψκαηνο πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ εμσηεξηθφ αέξα 
κέρξη ηε ζηάζκε ηεο άλσ επηθάλεηαο ηεο πιάθαο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ηνπ επφκελνπ 

νξφθνπ, 

 ε φξνθν ηνπ θηηξίνπ πνπ βξίζθεηαη ζε εζνρή ην χςνο νξφθνπ κεηξάηαη απφ ηελ άλσ ζηάζκε 

ηεο πιάθαο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ηνπ δαπέδνπ ηνπ κέρξη ηελ άλσ ζηάζκε ηεο πιάθαο 

ζθπξνδέκαηνο (αλ αθνινπζεί θαη άιινο φξνθνο) ή κέρξη ηελ άλσ ζηάζκε ηεο αλψηεξεο 
ηειηθήο ζηξψζεο ησλ επηθαιχςεσλ ηεο νξνθήο (αλ πξφθεηηαη γηα ηνλ ηειεπηαίν φξνθν ηνπ 

θηηξίνπ), 
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Εικόνα 2: Οριςμόσ μϋτρηςησ οριζόντιων και κατακόρυφων διαςτϊςεων, 

 

 

 

 

1.3.1.2 Γεωμετρικά ςτοιχεία των επιφανειών των δομικών ςτοιχείων 

 

Ζ επηθάλεηα ησλ θαηαθφξπθσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ (π,ρ, ηνηρνπνηίεο, θαηαθφξπθα θέξνληα δνκηθά 

ζηνηρεία θ,ά,) πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο γξακκηθέο δηαζηάζεηο ηνπο (κήθνο, χςνο), νη νπνίεο 

ιακβάλνληαη απφ ηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ή απφ ζθαξηθήκαηα κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαιχζεθε ζηελ 
πξνεγνχκελε ελφηεηα. 

 

Ζ ζπλνιηθή κεηθηή επηθάλεηα δαπέδνπ ελφο θηηξίνπ ή κηαο ζεξκηθήο δψλεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο 
πιεπξηθέο δηαζηάζεηο ησλ νξηδφληησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ,  φπσο απηέο νξίζηεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εθηθηή ε απνηχπσζε ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ, ην εκβαδφ ηνπ 

ιακβάλεηαη απφ ηνλ αθφινπζν πίλαθα σο πνζνζηφ επί ηεο φςεο ηνπ θηηξίνπ, ηνλ πίλαθα σο 
«γσληαθφ θηίξην» νξίδεηαη απηφ πνπ έρεη ειεχζεξεο ηνπιάρηζηνλ δχν θάζεηεο κεηαμχ ηνπο πιεπξηθέο 

φςεηο, ελψ ζε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο νξίδεηαη σο «κε γσληαθφ θηίξην», Δπίζεο, γηα θηίζκαηα κε 

έηνο έθδνζεο ηεο νηθνδνκηθήο ηνπο άδεηαο κεηά ην 1999, είλαη ππνρξεσηηθή ε απνηχπσζε ηνπ 
θέξνληνο νξγαληζκνχ, θαη ηα εκβαδά πνπ απηφο θαηαιακβάλεη ζηηο φςεηο δελ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ 

θαηά απινπνηεηηθή παξαδνρή απφ ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα. 
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Πύνακασ 4: υμβατικόσ τρόποσ υπολογιςμού του εμβαδού που καταλαμβϊνει ο φϋρων οργανιςμόσ του 
κτιρύου ωσ ποςοςτό επύ τησ επιφϊνειασ τησ όψησ του, ςε περύπτωςη που δεν εύναι εφικτό η αποτύπωςό του 
φϋροντοσ οργανιςμού, 

Έηνο έθδνζεο 
νηθνδνκηθήο άδεηνο 

Τύπνο θηηξίνπ Αξηζκόο νξόθσλ 

έωρ 5 >5 
Πξν ηνπ 1981 

 
Γωνιακό κτίπιο 15% 22% 

Μη γωνιακό κτίπιο 25% 30% 
1981 έσο 1999 

 
Γωνιακό κτίπιο 18% 25% 

Μη γωνιακό κτίπιο 30% 35% 

 
Ο πξνζαλαηνιηζκφο κηαο επηθάλεηαο νξίδεηαη σο ε απφθιηζε ηεο θαζέηνπ ζηελ επηθάλεηα πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηνπ βνξξά, Οη γσλίεο αδηκνπζίνπ ησλ επηθαλεηψλ αλάινγα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα, 
 

 

 
Πύνακασ 5:  Γωνύεσ αζιμουθύου επιφανειών ανϊλογα με τον προςανατολιςμό τουσ, 

Πξνζαλαηνιηζκόο Βόξεηνο Αλαηνιηθόο Νόηηνο Γπηηθόο 

Γσλία αδηκνπζίνπ [°] 0 90 180 270 

 
 
 

1.3.1.3 Πγκοσ του κτιρίου ι τθσ κερμικισ ηώνθσ 

  

Ο κεηθηφο φγθνο ηνπ θηηξίνπ αλαθέξεηαη ζηνλ φγθν ηεο εμεηαδφκελεο ζεξκηθήο δψλεο, ε νπνία 
πεξηθιείεηαη απφ: 

 

 ην δάπεδφ ηεο, ην νπνίν κπνξεί λα έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ αέξα, ην έδαθνο, κε 

ζεξκαηλφκελνπο ρψξνπο ή άιιε ζεξκηθή δψλε, 

 ηηο θαηαθφξπθεο πιεπξηθέο επηθάλεηέο ηεο, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη ζε επαθή κε ηνλ αέξα, ην 

έδαθνο, κε ζεξκαηλφκελνπο ρψξνπο ή άιιεο ζεξκηθέο δψλεο, θαη 

 ηελ επηζηέγαζή ηεο, 

Οη δηαζηάζεηο ησλ παξαπάλσ δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ έρνπλ 

νξηζζεί ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, 
Ωο φγθνο θηηξίνπ γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ (π,ρ ,αεξηζκφ) νξίδεηαη ν κεηθηφο 

φγθνο, 

 

 

1.3.1.4 ΘΕΜΙΚΑ ΧΑΑΚΤΙΙΣΤΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΙΙΟΥ 

 

Ζ αληίζηαζε πνπ πξνβάιιεη κία νκνγελήο ζηξψζε ελφο δνκηθνχ ζηνηρείνπ ζηε ξνή ζεξκφηεηαο 

ππνινγίδεηαη απφ ην γεληθφ ηχπν: 
  

                                                 R=d/ι                    [m²·K/W] 

 
φπνπ:      R     [(m²·K)/W]     ε αληίζηαζε πνπ πξνβάιιεη ζηε ξνή ζεξκφηεηαο ε 

                                            ζπγθεθξηκέλε ζηξψζε, 

 
                d     [m]                ην πάρνο ηεο ζηξψζεο, 

 

                 ι     [W/(m·K)]      ν ζπληειεζηήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ηνπ πιηθνχ ηεο ζηξψζεο,  
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Ζ ζπλνιηθή ζεξκηθή αληίζηαζε πνπ πξνβάιιεη έλα πνιπζηξσκαηηθφ δνκηθφ ζηνηρείν, πνπ απνηειείηαη 

απφ νκνγελείο ζηξψζεηο πιηθψλ, νξίδεηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ αληηζηάζεσλ ησλ επί κέξνπο 
ζηξψζεσλ θαη ησλ αληηζηάζεσλ ηνπ ζηξψκαηνο αέξα εθαηέξσζελ ησλ φςεψλ ηνπ θαηά ηελ εμίζσζε: 

 

                     Rνι = Ri + R1 + R2 + ,,,,, +Rn + Ra                     [m²·K/W] 

 
φπνπ:      Rνι       [m²·K/W]  ε ζπλνιηθή αληίζηαζε πνπ πξνβάιιεη ζηε ξνή ζεξκφηεηαο    

                                             ην δνκηθφ ζηνηρείν, 

                n           [–]            ην πιήζνο ησλ ζηξψζεσλ ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ, 
                Ri         [m²·K/W]  ε αληίζηαζε ζεξκηθήο κεηάβαζεο πνπ πξνβάιιεη ην επηθαλεηαθφ 

                                             ζηξψκα αέξα ζηε κεηάδνζε ηεο ζεξκφηεηαο απφ ηνλ εζσηεξηθφ 

                                             ρψξν πξνο ην δνκηθφ ζηνηρείν, 
                Ra        [m²·K/W]  ε αληίζηαζε ζεξκηθήο κεηάβαζεο πνπ πξνβάιιεη ην επηθαλεηαθφ 

                                             ζηξψκα αέξα ζηε κεηάδνζε ηεο ζεξκφηεηαο απφ ην δνκηθφ 

                                             ζηνηρείν πξνο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, 

 
 

Ζ ζεηξά ησλ ζηξψζεσλ ελφο δνκηθνχ ζηνηρείνπ πξαθηηθά δελ επεξεάδεη ηε ξνή ζεξκφηεηαο κέζσ 

απηνχ, επεξεάδεη φκσο ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζεξκνρσξεηηθφηεηάο ηνπο, 
 

 Ζ ηνπνζέηεζε ηεο ζεξκνκνλσηηθήο ζηξψζεο ζε ζέζε πιεζηέζηεξε πξνο ηελ εζσηεξηθή 

επηθάλεηα πεξηνξίδεη ηε ζεξκνρσξεηηθφηεηα ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ, δειαδή ηελ ηθαλφηεηά 

ηνπ λα απνζεθεχεη ζεξκφηεηα ζηε κάδα ηνπ, 

 Αληίζεηα, ε ηνπνζέηεζε ηεο ζεξκνκνλσηηθήο ζηξψζεο ζε ζέζε πιεζηέζηεξε πξνο ηελ 

εμσηεξηθή επηθάλεηα επαπμάλεη ηε ζεξκνρσξεηηθφηεηά ηνπ, 

 

Ωζηφζν, ε ζεξκνρσξεηηθφηεηα ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ επεξεάδεηαη θαζνξηζηηθά απφ ηε κάδα ηνπ, 

Όζν κεγαιχηεξε είλαη απηή, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε ηθαλφηεηα απνζήθεπζεο ζεξκφηεηαο, 
ηφρνο είλαη ε απνζεθεπφκελε πνζφηεηα ζεξκφηεηαο λα κπνξεί λα επαλαπνδνζεί ζην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ θηηξίνπ, φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ πέθηεη ζε ρακειφηεξα επίπεδα απφ ηε 

ζεξκνθξαζία ηεο κάδαο ηνπ, 
 

Οη ζεξκηθέο απψιεηεο κέζσ ελφο δνκηθνχ ζηνηρείνπ νξίδνληαη απφ ην ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο 

(U), πνπ δίλεη ηελ πνζφηεηα ζεξκφηεηαο πνπ κεηαθέξεηαη ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ ζε ζηαζεξφ 

ζεξκνθξαζηαθφ πεδίν κέζσ ηεο κνλαδηαίαο επηθάλεηαο ελφο δνκηθνχ ζηνηρείνπ, φηαλ ε δηαθνξά 
ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα ζηηο δχν φςεηο ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ ηζνχηαη κε ηε κνλάδα, 

 

Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ελφο δνκηθνχ ζηνηρείνπ νξίδεηαη απφ ηε ζρέζε: 
                             

                               U = 1 / Rνι                                       [W/(m²·K)] 

 
Με ηε ζεξκνκνλσηηθή πξνζηαζία ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ θηηξηαθψλ θαηαζθεπψλ επηδηψθεηαη ν 

πεξηνξηζκφο ζην ειάρηζην δπλαηφ ησλ αληαιιαγψλ ζεξκφηεηαο κεηαμχ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ε επίηεπμε ελφο επράξηζηνπ εζσθιίκαηνο ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ κε ηε 

κηθξφηεξε δπλαηή θαηαλάισζε ελέξγεηαο, 'Έηζη, θαηά κελ ηε ρεηκεξηλή (ςπρξή) πεξίνδν 
πεξηνξίδνληαη νη ζεξκηθέο απψιεηεο πξνο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, θαηά δε ηε ζεξηλή (ζεξκή) 

πεξίνδν πεξηνξίδεηαη ε ππεξζέξκαλζε ιφγσ ζεξκηθψλ πξνζφδσλ απφ ηελ επίδξαζε ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο, 
  

Σαπηφρξνλα φκσο κε ηε ζεξκνκνλσηηθή πξνζηαζία ησλ θηηξίσλ ειαρηζηνπνηείηαη θαη ν θίλδπλνο 

εθδήισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επηθαλεηαθήο ζπκπχθλσζεο ησλ πδξαηκψλ (δξφζνπ) θαη 
πξνζηαηεχνληαη νη θαηαζθεπέο απφ θαηλφκελα πγξαζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ, 

 

ε γεληθφηεξν επίπεδν πεξηνξίδεη ηελ απαίηεζε γηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα κεηψλεη 
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ηελ θαηαλάισζε ησλ δηαζέζηκσλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη ηε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ 

παξαγσγή αέξησλ ξχπσλ, 
 

Ζ ζεξκνκνλσηηθή πξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ αμηνινγείηαη ζε δχν ζηάδηα, 

πγθεθξηκέλα: 

 

 Καηά ην πξψην ζηάδην ειέγρεηαη ε ζεξκηθή επάξθεηα ελφο εθάζηνπ ησλ επί κέξνπο δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ, Γηα λα ηθαλνπνηεί έλα δνκηθφ ζηνηρείν ηηο απαηηήζεηο ζεξκνκνλσηηθήο 

πξνζηαζίαο ηνπ θαλνληζκνχ, ζα πξέπεη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο Uεμεηαδ, 

απηνχ ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπφκελνπ 
ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο Umax πνπ νξίδεη ν θαλνληζκφο, αλά θιηκαηηθή δψλε γηα θάζε 

θαηεγνξία δνκηθψλ ζηνηρείσλ, 

            Πξέπεη, δειαδή λα ηζρχεη: 
 

Uεμεηαδ, ≤ Umax                                  [W/(m²·K)] 

 

 

 Καηά ην δεχηεξν ζηάδην ειέγρεηαη ε ζεξκηθή επάξθεηα ηνπ ζπλφινπ ηνπ θηηξίνπ, Γηα λα 

ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνχ πξέπεη ε κέζε ηηκή ζεξκνπεξαηφηεηαο ηνπ 

εμεηαδφκελνπ θηηξίνπ (Um) λα κελ ππεξβαίλεη ηα φξηα πνπ ζέηεη ν θαλνληζκφο γηα θάζε 

θηίξην (Um, max), απηνχ εληαζζνκέλνπ ζε κηα απφ ηηο θιηκαηηθέο δψλεο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ, 
Ζ κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο (Um, max) ππνινγίδεηαη 

ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ιφγνπ ηνπ ζπλφινπ ηεο εμσηεξηθήο πεξηκεηξηθήο επηθάλεηαο ηνπ 

θηηξίνπ πξνο ηνλ φγθν ηνπ 
            (Α/V), Πξέπεη, ινηπφλ, λα ηζρχεη: 

 

Um, ≤ Um, max                                         [W/(m²·K)] 

 
 

Καηά ηνλ έιεγρν ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ ζα πξέπεη λα εμεηαζζνχλ σο πξνο ηε ζεξκνκνλσηηθή ηνπο 

επάξθεηα φια ηα επί κέξνπο δνκηθά ζηνηρεία ηνπ εμεηαδφκελνπ θηηξίνπ, δηαθαλή θαη αδηαθαλή, 
 

Δηδηθφηεξα, νθείινπλ λα είλαη ζεξκνκνλσκέλα θαη λα ειέγρνληαη σο πξνο ηε ζεξκηθή ηνπο επάξθεηα 

φια ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θειχθνπο πνπ πεξηθιείνπλ ηε ζεσξνχκελε σο ζεξκαηλφκελε πεξηνρή ηνπ 

θηηξίνπ, 
 

Δπηπιένλ, φκσο, ζεξκνκνλσκέλα νθείινπλ λα είλαη θαη φια ηα νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα δνκηθά 

ζηνηρεία πνπ δηαρσξίδνπλ κεηαμχ ηνπο δχν δηαθνξεηηθά δηακεξίζκαηα ηνπ ηδίνπ θηηξίνπ ή ρψξνπο κε 
δηαθνξεηηθή ρξήζε ή ρψξνπο κε δηαθνξεηηθά σξάξηα ιεηηνπξγίαο, 

 

Λφγσ ησλ παξαπάλσ, ινηπφλ, γηα θάζε δνκηθφ ζηνηρείν πνπ δηαρσξίδεη κία ζεξκηθή δψλε ηνπ θηηξίνπ 
κε ηνλ εμσηεξηθφ αέξα (π,ρ, ηνηρνπνηίεο, θαηαθφξπθα ζηνηρεία θέξνληνο νξγαληζκνχ, επηζηεγάζεηο, 

δάπεδν επάλσ απφ αλνηθηφ ππφζηπιν ρψξν θ,ά,), κε ην έδαθνο (π,ρ, θαηαθφξπθα ζηνηρεία ζε επαθή 

κε ην έδαθνο, δάπεδν ζε επαθή κε ην έδαθνο θ,ά,), κε κε ζεξκαηλφκελνπο ρψξνπο (π,ρ, ηνηρνπνηίεο, 

θέξνληα ζηνηρεία νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, δάπεδα, νξνθέο ζε επαθή κε κε ζεξκαηλφκελνπο 
ρψξνπο) ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ζεξκνθπζηθέο ηδηφηεηεο ηφζν ησλ επί κέξνπο ζηξψζεσλ πνπ 

ην ζπλζέηνπλ, φζν θαη ηεο ζπλνιηθήο δηαηνκήο, 

 
Γεληθά, θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ελεξγεηαθήο κειέηεο αιιά θαη ζ’ απηήλ ηεο ελεξγεηαθήο 

επηζεψξεζεο, ππνινγίδεηαη ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο θάζε δνκηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ θηηξίνπ 

μερσξηζηά θαη ν κέζνο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο Um ηνπ θηηξίνπ, Καηφπηλ, νη ηηκέο απηέο 
ζπγθξίλνληαη κε απηέο ησλ παξαθάησ πηλάθσλ, 
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Πύνακασ 6 :, Μϋγιςτεσ επιτρεπόμενεσ τιμϋσ του ςυντελεςτό θερμοπερατότητασ δομικών ςτοιχεύων για τισ 
τϋςςερισ κλιματικϋσ ζώνεσ, 

 

 
Γνκηθό ζηνηρείν 

 

 
Σύκβνιν 

 

Σπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο  
[W/(m2,Κ)] 

Κιηκαηηθή δώλε 

Α Β Γ Γ 
Δμσηεξηθή νξηδόληηα ή θεθιηκέλε 

επηθάλεηα ζε επαθή κε ηνλ εμσηεξηθό 
αέξα (νξνθέο), 

UV-D 0.50 0.45 0.40 0.35 

Δμσηεξηθνί ηνίρνη ζε επαθή κε ηνλ 
εμσηεξηθό αέξα, 

UV-W 0.60 0.50 0.45 0.40 

Γάπεδα ζε επαθή κε ηνλ εμσηεξηθό 
αέξα (ππισηή), 

UV-DL 0.50 0.45 0.40 0.35 

Γάπεδα ζε επαθή κε ην έδαθνο ή κε 
θιεηζηνύο κε ζεξκαηλόκελνπο ρώξνπο, 

UV-G 1.20 0.90 0.75 0.70 

Τνίρνη ζε επαθή κε ην έδαθνο ή κε κε 
ζεξκαηλόκελνπο ρώξνπο, 

UV-WE 1.50 1.00 0.80 0.70 

Αλνίγκαηα (παξάζπξα, 
κπαιθνλόπνξηεο θ,ά,) 

UV-F 3.20 3.00 2.80 2.60 

Γπάιηλεο πξνζόςεηο θηηξίσλ κε 
αλνηγόκελεο 

θαη κεξηθώο αλνηγόκελεο, 
UV-GF 2.20 2.00 1.80 1.80 

 
 
Πύνακασ 7: Μϋγιςτοσ επιτρεπόμενοσ μϋςοσ υντελεςτόσ Θερμοπερατότητασ Um κτιρύου για τισ τϋςςερισ 
κλιματικϋσ ζώνεσ, 

 
Α/V (m-1) Μέγηζηνο επηηξεπόκελνο κέζνο ζπληειεζηήο 

(Um)ζε[W/m
2
,Κ] 

 Εώλε Α Εώλε Β Εώλε Γ Εώλε Γ 

≤0.2 1.26 1.14 1.05 0.96 

0.3 1.20 1.09 1.00 0.92 

0.4 1.15 1.03 0.95 0.87 

0.5 1.09 0.98 0.90 0.83 

0.6 1.03 0.93 0.86 0.78 

0.7 0.98 0.88 0.81 0.73 

0.8 0.92 0.83 0.76 0.69 

0.9 0.86 0.78 0.71 0.84 

≥ 1.0 0.81 0.73 0.66 0.60 

 
Να ζεκεησζεί φηη, ζχκθσλα κε ηνλ ΚΔΝΑΚ, γηα ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ παζεηηθά ειηαθά 

ζπζηήκαηα δελ ηζρχεη ν πεξηνξηζκφο ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπφκελνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο 
(πίλαθαο 7), ελψ σο γπάιηλεο πξνζφςεηο νξίδνληαη ηα παινπεηάζκαηα, νη πξνζζήθεο ησλ 

θαηαζηεκάησλ, θαη κεγάια δηαθαλή ηκήκαηα κε αλνηγφκελα ή κεξηθψο αλνηγφκελα, 

 

 
 
 
 
 
 



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΠΟΔΟΗ  ΚΣΙΡΙΨΝ 

35 
ΠΣΤΦΙΑΚΗ  ΕΡΓΑΙΑ 

ΚΕΛΕΠΟΤΡΗ  ΠΤΡΙΔΨΝ 
ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ  ΚΑΝΑΚΗ 

 

2 ΕΝΕΓΕΙΑΚΗ ΕΡΙΘΕΩΗΣΗ ΔΙΑΜΕΙΣΜΑΤΟΣ 57 ΤΕΤΑΓΩΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ 

ΟΔΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 17 ΚΟΥΔΑΛΛΟΣ 
 
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηελ παξαθάησ ελεξγεηαθή 

επηζεψξεζε, Αξρηθά επηζθεθηήθακε ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ ππφ κειέηε δηακεξίζκαηνο  θαη ηνπο 

ελεκεξψζακε γηα ηνλ ζθνπφ θαη ηελ αμία ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ελεξγεηαθήο κειέηεο, Καζψο 
είδακε ην δηακέξηζκα ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθφηαλ, αλαπηχμακε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο λα ππνινγίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεη ην δηακέξηζκα, ηνπο ξχπνπο θαη ην 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο απηνχ, ηελ ζπλέρεηα παξαζέζακε ηελ πξννπηηθή πνπ καο παξέρεηε απφ ην 
πξφγξακκα λα εμεηάζνπκε ζελάξηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κέζσ βειηησηηθψλ κεηαηξνπψλ, πνπ 

ζπλεπάγεηε κείσζε θφζηνπο ιεηηνπξγία θαη ηεο εθπνκπήο ξχπσλ, 

    

Αθνχ πήξακε ηελ έγθξηζε απφ ηνπο ηδηνθηήηεο  μεθηλήζακε ηελ δηαδηθαζία ησλ κεηξήζεσλ θαη ηεο 
ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ, Σν θηίξην γηα ην νπνίν ζα εθπνλεζεί  ε ελεξγεηαθή απφδνζε  θαηνηθίαο 

βξίζθεηαη ζηνλ Κνξπδαιιφ Αηηηθήο επί ησλ νδψλ Μεζνινγγίνπ θαη Φεηδίνπ, Σν δηακέξηζκα είλαη 

κέξνο πνιπθαηνηθίαο, βξίζθεηαη ζηνλ πξψην φξνθν θαη εθάπηεηαη κε  δηακεξίζκαηα ηδίσλ δηαζηάζεσλ  
ηφζν ζην θάησ, φζν θαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ, Δπεηδή απνηειεί θαηαζθεπή ηνπ 1972, ην θηίξην δελ έρεη 

ππισηή, ρψξν ζηάζκεπζεο ή θάπνην θαηάζηεκα, αιιά απνηειείηαη εμ νινθιήξνπ απφ ρψξνπο 

θαηνηθίαο,  
 

  

 

 
Εικόνα 3: φωτογραφύα τησ εξωτερικόσ όψησ του διαμερύςματοσ, 
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Όπσο θαίλεηαη ζην ηνπνγξαθηθφ ζρέδην πνπ παξαηίζεηαη, ην κέξνο ηνπ δηακεξίζκαηνο πνπ βιέπεη ηνλ 

δξφκν έρεη βφξεην πξνζαλαηνιηζκφ, ελψ ην θχξην κέξνο ηεο ηνηρνπνηίαο ηνπ έρεη αλαηνιηθφ 
πξνζαλαηνιηζκφ, 

 
 

Εικόνα 4: Υωτογραφύα τοπογραφικού ςχεδύου περιοχόσ από το GOOGLE EARTH 

 
 

 
Εικόνα 5: Σοπογραφικό ςκαρύφημα τησ περιοχόσ με χρόςη AUTOCAD 
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ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 
Σν δηακέξηζκα Οη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ δηακεξίζκαηνο είλαη 12,3m x 4,4m  κε ζπλνιηθφ 

εκβαδφλ επηθάλεηαο 57m
2 
θαη βξίζθεηαη ζηνλ πξψην φξνθν κίαο ηξηψξνθεο  πνιπθαηνηθίαο κε βφξεην 

πξνζαλαηνιηζκφ, Λφγσ ηεο κηθξήο ηνπ επηθάλεηαο, ηνπ βφξεηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο εληαίαο 

ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ, ρσξίδεηαη ζε κία ζεξκηθή δψλε, 

 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ε θάηνςε ηνπ ππφ κειέηε δηακεξίζκαηνο: 

 
Εικόνα 6: Κϊτοψη διαμερύςματοσ με τη χρόςη  AUTOCAD 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 
 
υνολικό επιφϊνεια: 57 m

2 
υνολικό θερμαινόμενη επιφϊνεια: 57 m

2                            υνολικόσ θερμαινόμενοσ όγκοσ: 171 m
3 

υνολικό ψυχόμενη επιφϊνεια: 28.5 m
2                                   υνολικόσ ψυχόμενοσ όγκοσ: 85.5 m

3 
Συπικό ύψοσ ορφόφου:3 m 
 
Πύνακασ 8:  Εμβαδόν αδιαφανών και διαφανών επιφανειών διαμερύςματοσ, 

ΌΧΕΙ 
Επιφϊνεια αδιαφανών 

επιφανειών 
Επιφϊνεια διαφανών 

επιφανειών 
Όψη 1 1.86 2.64 
Όψη 2 3.2 1.3 
Όψη 3 7.05 3.15 
Όψη 4 11.64 1.56 
Όψη 5 36.55 0.35 
Όψη 6 9.42 3.78 
Όψη 7 22.2 - 
Όψη 8 4.5 - 

 



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΠΟΔΟΗ  ΚΣΙΡΙΨΝ 

38 
ΠΣΤΦΙΑΚΗ  ΕΡΓΑΙΑ 

ΚΕΛΕΠΟΤΡΗ  ΠΤΡΙΔΨΝ 
ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ  ΚΑΝΑΚΗ 

 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 

 
Ζ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε πξσηνγελνχο 

ελέξγεηαο, Ζ κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία : 

 

 Σε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ, ηηο επηζπκεηέο ζπλζήθεο εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (ζεξκνθξαζία θαη 

ζρεηηθή πγξαζία αέξα, αεξηζκφ), ηα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ αξηζκφ ρξεζηψλ, Σα 

θιηκαηηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο ηνπ θηηξίνπ (ζεξκνθξαζία, ζρεηηθή 

 πγξαζία, ηαρχηεηα αλέκνπ θαη ειηαθή αθηηλνβνιία), Σα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο (ζρήκα θαη κνξθή θηηξίνπ, δηαθαλείο θαη κε 

δηαθαλείο επηθάλεηεο, ζθίαζηξα θ,ά,) ζε ζρέζε κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εζσηεξηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ (ρσξίζκαηα θ,ά,),  θαζψο θαη ηα ζεξκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη πιηθψλ ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο 
(ζεξκνπεξαηφηεηα, ζεξκηθή κάδα,  απνξξνθεηηθφηεηα ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, θ,ά,),  

 Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο ρψξσλ (ηχπν ζπζηεκάησλ, δίθηπν 

δηαλνκήο, απφδνζε ζπζηεκάησλ θ,ά,),  Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο ςχμεο / 

θιηκαηηζκνχ ρψξσλ (ηχπν ζπζηεκάησλ, δίθηπν δηαλνκήο, απφδνζε ζπζηεκάησλ θ,ά,), 

 Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο κεραληθνχ αεξηζκνχ (ηχπν ζπζηεκάησλ, 

δίθηπν δηαλνκήο, απφδνζε ζπζηεκάησλ θ,ά,), 

 Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο (ηχπν 

ζπζηεκάησλ, δίθηπν δηαλνκήο, απφδνζε ζπζηεκάησλ θ,ά,), Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

εγθαηάζηαζεο θσηηζκνχ γηα ηα θηίξηα ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα, 

 Σα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα, εάλ ππάξρνπλ ζην θηίξην, 

 
  

 

Δπίζεο ζηε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ζπλεθηηκάηαη ε ζεηηθή επίδξαζε ησλ ελδερφκελσλ αθφινπζσλ 
ζπζηεκάησλ: 

 

 Δλεξγεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα, θαζψο θαη άιια ζπζηήκαηα παξαγσγήο ζεξκφηεηαο, ςχμεο 

θαη ειεθηξηζκνχ κε ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (Α,Π,Δ,), 

 πζηήκαηα πκπαξαγσγήο Ζιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο / ςχμεο  (,Ζ,Θ,) 

 Κεληξηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ή/θαη ςχμεο ζε θιίκαθα πεξηνρήο ή νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ 

(ηειεζέξκαλζε),  

 Αμηνπνίεζε θπζηθνχ θσηηζκνχ 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο εθαξκφδεηαη ε ίδηα 

κεζνδνινγία ηφζν ζην ππφ κειέηε θηίξην, φζν θαη ζην αληίζηνηρν θηίξην αλαθνξάο, Ζ αλαγσγή ηεο 
ππνινγηδφκελεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε πξσηνγελή γίλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ ζπληειεζηψλ 

κεηαηξνπήο ηνπ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 
Πύνακασ 9: υντελεςτόσ αναγωγόσ τησ κατανϊλωςησ ενϋργειασ του κτιρύου ςε πρωτογενό ενϋργεια, 

Πεγή ελέξγεηαο πληειεζηήο κεηαηξνπήο ζε 

πξσηνγελή ελέξγεηα 

Δθιπόκελνη ξύπνη αλά κνλάδα 

ελέξγεηαο (kgCΟ2/kWh) 

Φπζηθό αέξην 1.05 0.196 

Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 1.10 0.264 

Ζιεθηξηθή ελέξγεηα 2.90 0.989 

πγξαέξην 1.05 0.238 

βηνκάδα 1.00 - 

Σειεζέξκαλζε από ΓΔΖ 0.70 0.347 
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ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΚΣΖΡΗΟΤ 

 
Βάζεη ηεο ηειηθήο αλεγκέλεο ζε πξσηνγελή ελέξγεηα θαηαλάισζεο ηνπ θηεξίνπ, θαζνξίδεηαη θαη ε 

θαηεγνξία ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζήο ηνπ θαη εθδίδεηαη ην «πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

θηεξίνπ - Π,Δ,Α», Ο δείθηεο RR είλαη ίζνο κε ηελ ππνινγηδφκελε θαηαλάισζε πξσηνγελνχο 

ελέξγεηαο ηνπ θηεξίνπ αλαθνξάο, Ο ιφγνο Σ είλαη ην πειίθν ηεο ππνινγηδφκελεο θαηαλάισζεο 
πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηνπ εμεηαδφκελνπ θηεξίνπ (ΔΡ) πξνο ηελ ππνινγηδφκελε θαηαλάισζε 

πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηνπ θηεξίνπ αλαθνξάο (RR) θαη απνηειεί ην θξηηήξην γηα ηελ θαηάηαμε ηνπ 

θηεξίνπ ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία ελεξγεηαθήο απφδνζεο, 
 

Πύνακασ 10:  Κατηγορύεσ ενεργειακόσ ταξινόμηςησ των κτηρύων, 

Καηεγνξία Όξηα θαηεγνξίαο Όξηα θαηεγνξίαο 

Α+ ΔΡ ≤ 0.33RR Α+ ΔΡ ≤ 0.33RR T ≤ 0.33 

Α 
0.33RR < ΔΡ ≤ 
0.50RR 

0.33 < T ≤ 0.50 

Β+ 
0.50RR < ΔΡ ≤ 

0.75RR 
0.50 < T ≤ 0.75 

Β 0.75RR < ΔΡ ≤1.00RR 0.75 < T ≤ 1.00 

Γ 
1.00RR < ΔΡ ≤ 

1.41RR 
1.00 < T ≤ 1.41 

Γ 
1.41RR < ΔΡ ≤ 
1.82RR 

1.41 < T ≤ 1.82 

Δ 
1.82RR < ΔΡ ≤ 

2.27RR 
1.82 < T ≤ 2.27 

Ε 2.27RR < ΔΡ ≤ 2.73RR 2.27 < T ≤ 2.73 

Ζ 2.73RR < ΔΡ 2.73 < T 
 
 

 

Ζ εηήζηα ζπλνιηθή θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηνπ θηεξίνπ αλαθνξάο αληηζηνηρεί ζην άλσ 

φξην ηεο θαηεγνξίαο ελεξγεηαθήο απφδνζεο Β, Κηήξηα κε ρακειφηεξε ή πςειφηεξε θαηαλάισζε 

πξσηνγελνχο ελέξγεηαο θαηαηάζζνληαη ζηελ αληίζηνηρε ελεξγεηαθή θαηεγνξία,  
 

Όηαλ έλα θηήξην είλαη κεηθηήο ρξήζεο, δειαδή δηαζέηεη πεξηζζφηεξα απφ έλα ηκήκαηα πνπ αλήθνπλ 

ζε δηαθνξεηηθέο βαζηθέο θαηεγνξίεο θχξηαο ρξήζεο (ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1,5), ηφηε θάζε 

ηκήκα απφ απηά εμεηάδεηαη κεκνλσκέλα θαη αληίζηνηρα, εθδίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο 
απφδνζεο γηα θάζε βαζηθή θαηεγνξία θχξηαο ρξήζεο ηνπ θηεξίνπ μερσξηζηά,  
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Αξρηθά ζπκπιεξψλνπκε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ππάξρνληνο δηακεξίζκαηνο, ζχκθσλα κε ηε θφξκα ηνπ 

ινγηζκηθνχ ΣΔΔ ΚΔΝΑΚ, πνπ ζα καο παξνπζηάδεηαη θάζε θνξά, 
 

Ξεθηλάκε ζπκπιεξψλνληαο ηελ θφξκα κε ηηο θχξηεο πιεξνθνξίεο, πνπ αθνξνχλ ηα γεληθά ζηνηρεία 

ηνπ θηηξίνπ, Έηζη βιέπνπκε ηελ θιηκαηηθή δψλε ζηελ νπνία θαηαηάζζεηαη ην δηακέξηζκα καο, 

 
 
 
Πξνρσξψληαο ζηελ επφκελε θφξκα, θαηαρσξνχκε ηα γεληθά ζηνηρεία ηνπ δηακεξίζκαηνο, ην νπνίν 

δελ δηαζέηεη εγθαηάζηαζε ΖΘ νχηε  Φ/Β ζχζηεκα, Έηζη ην γξάθεκα δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 
 

2.1 ΚΤΙΙΟ 
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2.2 ΘΕΜΙΚΗ ΖΩΝΗ 
 

2.2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ηε ζπλέρεηα, ζπκπιεξψλνπκε ηα γεληθά ζηνηρεία ηεο ζεξκηθήο δψλεο, ηα νπνία βξίζθνπκε απφ ηνπο 

αληίζηνηρνπο πίλαθεο ηνπ ΣΟΣΔΔ 1: 

i. Αλνηγκέλε ζεξκνρσξεηηθόηεηα, (ΚJ/m
2
K):Δπεηδή ν θέξσλ νξγαληζκφο ηνπ δηακεξίζκαηνο 

είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ζθπξφδεξκα θαη ζηνηρεία πιήξσζεο απφ δηάηξεηεο νπηφπιηλζνπο 

ηζνχηαη κε 260 ΚJ/ m
2
K 

 
Πύνακασ 11 Ανοιγμϋνη θερμοχωρητικότητα για τυπικϋσ καταςκευϋσ ανϊ m2 δαπϋδου, 

Καηεγνξία Πεξηγξαθή 

 

Αλεγκέλε 

ζεξκνρσξεηηθόηεηα  

(ΚJ/(m
2
K)) 

1 

Διαθξηά θαηαζθεπή κε μχιηλν ζθειεηφ θαη ζηνηρεία 
πιήξσζεο απφ γπςνζαλίδα ή μχιν θαη εζσηεξηθή 

ζεξκνκφλσζε ζε φια ηα δνκηθά ζηνηρεία (ηνηρνπνηία, 

νξνθή, δάπεδν), 

80 

2 

Φέξσλ νξγαληζκφο απφ ειαθξηά κεηαιιηθή θαηαζθεπή, 
πιήξσζε απφ παινπεηάζκαηα ή ειαθξηά πεηάζκαηα κε 

ζεξκνκφλσζε, 

110 

3 

Φέξσλ νξγαληζκφο απφ ζθπξφδεκα, ζηνηρεία πιήξσζεο 

απφ ειαθξνβαξείο ηζηκεληφιηζνπο ή γπςνζαλίδα θαη 
χπαξμε ςεπδνξνθψλ, 

165 

4 
Φέξσλ νξγαληζκφο απφ ζθπξφδεκα θαη ζηνηρεία 

πιήξσζεο απφ δηάηξεηεο νπηφπιηλζνπο, 
260 

5 

Φέξσλ νξγαληζκφο απφ ζθπξφδεκα θαη ζηνηρεία 
πιήξσζεο απφ βαξηά πιηθά, φπσο πέηξα, ζπκπαγείο 

νπηφπιηλζνπο, σκφπιηλζνπο ή ζθπξφδεκα, 

370 

 

ii. Καηεγνξία δηαηάμεσλ ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκώλ: Λφγσ ηηο αλππαξμίαο θάπνηνπ είδνπο 

απηφκαηνπ έιεγρνπ, ην δηακέξηζκα θαηαηάζζεηαη ζηελ ηειεπηαία θαηεγνξία Γ , 

 

iii. Γηείζδπζε αέξα από θνπθώκαηα (m
3
/h): Δθφζνλ φια ηα θνπθψκαηα είλαη μχιηλα κε κνλφ 

παινπίλαθα, ε δηείζδπζε ηνπ αέξα ππνινγίδεηαη βάζεη  ησλ επηκέξνπο εκβαδψλ ηνπο θαη ησλ 
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ζηνηρείσλ ηνπ παξαθάησ πίλαθα, Ζ ζπλνιηθή δηείζδπζε αέξα απφ ηα θνπθψκαηα είλαη  145 

m
3
/h, 

 

Πύνακασ 12: Τπολογιςμόσ Διεύςδυςησ αϋρα από κουφώματα ανϊ όψη, 

 
 
Πύνακασ 13: Συπικϋσ τιμϋσ αεριςμού λόγω ύπαρξησ χαραμϊδων ανϊ μονϊδα επιφανεύασ κουφώματοσ, 

Δίδνο αλνίγκαηνο (παινζηάζηα, πόξηεο θ,ά,) 

Γηείζδπζε ηνπ αέξα 

Πόξηα Παξάζπξν 

[m³/(h/m²)] [m³/(h/m²)] 

Κνπθώκαηα κε μύιηλν πιαίζην 

Κνχθσκα κε κνλφ παινπίλαθα, κε αεξνζηεγέο ρσλεπηφ ή  

ζπξφκελν, 
11.8 15.1 

Κνχθσκα κε δίδπκν παινπίλαθα, ζπξφκελν επάιιεια ή κε ,κε ςήθηξεο, 

αεξνζηεγέο, κε πηζηνπνίεζε,  

Αλνηγφκελν θνχθσκα, κε δηπιφ παινπίλαθα, κε πηζηνπνηεκέλν, 

9.8 12.5 

Αλνηγφκελν θνχθσκα κε δίδπκν παινπίλαθα, αεξνζηεγέο κε 
πηζηνπνίεζε,  

Κνχθσκα, ρσξίο παινπίλαθα, αεξνζηεγέο, κε πηζηνπνίεζε, 

7.9 10.0 

Κνπθώκαηα κε κεηαιιηθό ή ζπλζεηηθό πιαίζην 

Κνχθσκα κε κνλφ παινπίλαθα, κε αεξνζηεγέο ρσλεπηφ ή  
ζπξφκελν , 

7.4 8.7 

Κνχθσκα κε δίδπκν παινπίλαθα, ζπξφκελν επάιιεια ή κε, κε ςήθηξεο, 

αεξνζηεγέο, κε πηζηνπνίεζε,  
Αλνηγφκελν θνχθσκα, κε δηπιφ παινπίλαθα, κε πηζηνπνηεκέλν, 

5.3 6.8 

Αλνηγφκελν θνχθσκα κε δίδπκν παινπίλαθα, αεξνζηεγέο κε 

πηζηνπνίεζε,   

Κνχθσκα, ρσξίο παινπίλαθα, αεξνζηεγέο, κε πηζηνπνίεζε, 

4.8 6.2 

Γπάιηλεο πξνζόςεηο 

Γηα ηα κεξηθψο Αλνηγφκελν θνπθψκαηα ησλ γπάιηλσλ πξνζφςεσλ (π,ρ, κε πξνβαιιφκελα 

ηκήκαηα) ιακβάλεηαη ππφςε κφλν ην κε ζηαζεξφ ηκήκα, αλάινγα πξνο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο 

απηνχ ηνπ πίλαθα, 
 

 

 

Σύποσ 
ανούγματοσ  

Επιφϊνεια διαφανών 
επιφανειών 

Συπικϋσ τιμϋσ αεριςμού 
λόγω ύπαρξησ χαραμϊδων 

ανϊ μονϊδα επιφανεύασ 
κουφώματοσ 

Γηείζδπζε αέξα 

από θνπθώκαηα 

(m
3
/h) 

Πόρτα 2.64 11.8 31.152 
Παξάζπξν 1.3 15.1 19.63 

Πόρτα 3.15 11.8 37.17 
Παξάζπξν 1.56 15.1 23.556 
Παξάζπξν 0.35 8.7 3.045 

Πόρτα 3.78 11.8 44.604 
ύνολο - - 145 
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2.3 ΚΕΛΥΦΟΣ 
ηε ζπλέρεηα πεξλάκε ζηα ζηνηρεία ηνπ θειχθνπο, φπσο καο δείρλεη θαη ην δέληξν πνπ αλαπηχζζεηαη 

ζηα αξηζηεξά ηεο νζφλεο καο, ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο ηνπ ΣΟΣΔΔ 1,  

Καηά ηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε, εθηηκάηαη ε ζεξκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αδηαθαλψλ δνκηθψλ 
ζηνηρείσλ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην έηνο έθδνζεο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ηνπ θηηξίνπ, Πξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε θσδηθνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο φια ηα θηίξηα ζε επί 

κέξνπο θαηεγνξίεο, ζχκθσλα κε ηελ πεξίνδν αλέγεξζήο ηνπο θαη ην βαζκφ ηεο ζεξκνκνλσηηθήο ηνπο 

πξνζηαζίαο, 

 

Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηελ πεξίνδν έθδνζεο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ν δηαρσξηζκφο γίλεηαη ζε 3 γεληθέο 

θαηεγνξίεο: 
 

 1ε θαηεγνξία, Πεξηιακβάλεη ηα θηίξηα εθείλα, ησλ νπνίσλ ε νηθνδνκηθή άδεηα έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ Θεξκνκφλσζεο Κηηξίσλ (4 Ηνπιίνπ 1979), ρξνληθή 

πεξίνδν θαηά ηελ νπνία δελ ππήξρε θακία απαίηεζε γηα ζεξκνκνλσηηθή πξνζηαζία ησλ 

θηηξίσλ, Πξαθηηθά, σο ηππηθή εκεξνκελία νξηνζέηεζεο ηεο παξαπάλσ πεξηφδνπ νξίδεηαη ε 1ε 
Ηαλνπαξίνπ 1980, 

 2ε θαηεγνξία, Πεξηιακβάλεη ηα θηίξηα εθείλα, ησλ νπνίσλ ε νηθνδνκηθή άδεηα εθδφζεθε θαηά 

ηελ πεξίνδν 1979 - 2010, δειαδή ζην δηάζηεκα ησλ 30 εηψλ πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ ηζρχ 

ηνπ Καλνληζκνχ Θεξκνκφλσζεο Κηηξίσλ (Κ,Θ,Κ) κέρξη ηελ ηζρχ ηνπ Καλνληζκνχ 
Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ (ΚΔΝΑΚ), ' απηφ ην δηάζηεκα φια ηα θηίξηα φθεηιαλ 

λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ Θεξκνκφλσζεο Κηηξίσλ, 

            Πξαθηηθά, σο ηππηθέο εκεξνκελίεο νξηνζέηεζεο ηεο πεξηφδνπ νξίδνληαη: 
o ε 1ε Ηαλνπαξίνπ 1980 σο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ, 

o ε 1ε Οθησβξίνπ 2010 σο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πεξηφδνπ, 

 3ε θαηεγνξία, Πεξηιακβάλεη ηα θηίξηα εθείλα, ησλ νπνίσλ ε νηθνδνκηθή άδεηα εθδφζεθε κεηά 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ΚΔΝΑΚ (2010) θαη ηα νπνία έρνπλ ηελ ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ λένπ θαλνληζκνχ, Πξαθηηθά, σο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ νξίδεηαη ε 
1ε Οθησβξίνπ 2010, 

 
ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία ππάγνληαη θαη φζα θηίξηα αλεγέξζεθαλ πξηλ απφ ηελ ηζρχ ηνπ ΚΔΝΑΚ 
αιιά ππέζηεζαλ ή πξφθεηηαη λα ππνζηνχλ, κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λένπ θαλνληζκνχ ξηδηθή 

αλαθαίληζε, Μηα επέκβαζε ζε έλα θηίξην λνείηαη σο «ξηδηθή αλαθαίληζε» φηαλ: 

 

 ην ζπλνιηθφ θφζηνο επεκβάζεσλ ζην θηηξηαθφ θέιπθνο θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ππεξβαίλεη ην 25% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ θηηξίνπ ή 

 φηαλ ε αλαθαίληζε εθαξκφδεηαη ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηνπ 

θηηξηαθνχ θειχθνπο, 

 

 
Αλάινγα κε ηελ πξφλνηα πνπ έρεη ιεθζεί γηα ηελ ζεξκνκνλσηηθή πξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ, ε θάζε 

θαηεγνξία ππνδηαηξείηαη ζε κηθξφηεξεο ππνθαηεγνξίεο: 

 

 ζε θηίξηα ρσξίο θακία πξφλνηα ζεξκνκνλσηηθήο πξνζηαζίαο, 

 ζε θηίξηα κε κεξηθή ή πιεκκειή ζεξκνκνλσηηθή πξνζηαζία, 

 ζε θηίξηα κε πιήξε ζεξκνκνλσηηθή πξνζηαζία ζχκθσλα κε ηνλ Κ,Θ,Κ, ή 

            ηνλ ΚΔNΑΚ, 

 
Δηδηθφηεξα, ζηηο πεξηπηψζεηο θηηξίσλ ρσξίο θακία πξφλνηα ζεξκνκνλσηηθήο πξνζηαζία ή πιεκκειή 

ζεξκνκνλσηηθή πξνζηαζία, ππάξρεη βνεζεηηθφο πίλαθαο ζηνλ νπνίν θαηαγξάθνληαη ηππηθέο ηηκέο ηνπ 

ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο U ησλ αδηαθαλψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ. 
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Καηά ηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε, ππάξρνπλ δχν δπλαηφηεηεο: 

 

 είηε λα ζεσξεζνχλ νη ηηκέο απηέο ηνπ πίλαθα 3,4, (3,4α, θαη 3,4β,), 

 είηε λα ππνινγηζηνχλ αλαιπηηθά νη ζπληειεζηέο ζηα πιαίζηα ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο 

ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο θάζε δνκηθνχ ζηνηρείνπ θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ θηηξίνπ, κε ηελ 

πξνυπφζεζε πάληα φηη είλαη δηαζέζηκα φια ηα απαηηνχκελα ζεξκνηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ πιηθψλ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ (π,ρ, πάρνο ζηξψζεσλ δνκηθνχ ζηνηρείνπ, πνηφηεηα 
πιηθψλ θ,ά,) θαη εθφζνλ ε νξζφηεηά ηνπο είλαη αλακθηζβήηεηε, Σφηε ν ππνινγηζκφο νθείιεη 

λα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ            δίλεη ν ΚΔΝΑΚ θαη φρη ν 

πξνγελέζηεξνο θαλνληζκφο (Κ,Θ,Κ,), 
 

ην παξάξηεκα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθφο πίλαθαο ηππηθψλ ηηκψλ ηνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο 

γηα πθηζηάκελα θαηαθφξπθα αδηαθαλή δνκηθά ζηνηρεία πνπ ζπλαληψληαη ζε θηίξηα, ε νηθνδνκηθή 

άδεηα ησλ νπνίσλ εθδφζεθε πξηλ θαη κεηά  απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ Θεξκνκφλσζεο 

Κηηξίσλ (1979). 

 

 

2.3.1 ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΙΦΑΝΕΙΕΣ 

 

 
 
 

o Προςανατολιςμόσ γ(deg): Ο βορϊσ αντιςτοιχεύ ςτισ 0ο, η ανατολό ςτισ 90ο, ο νότοσ 
180ο και η δύςη ςτισ 270ο, 

 

o Κλύςη β(deg): Η κλύςη του δομικού ςτοιχεύου, μετρούμενη μεταξύ τησ καθϋτου ςτην 
επιφϊνεια και τησ κατακόρυφου, Ένασ κατακόρυφοσ τούχοσ ϋχει κλύςη 90°, μια επύπεδη 
οροφό 0°, ενώ μια πυλωτό 180°. 

o υντελεςτόσ θερμοπερατότητασ U (W/m2K): Σο διαμϋριςμϊ μασ εύναι 
καταςκευαςμϋνο με δικϋλυφη δρομικό οπτοπλινθοδομό επιχριςμϋνη και από τισ δύο 
όψεισ, οπότε οι ςυντελεςτϋσ για κϊθε αδιαφανό επιφϊνεια υπολογύζονται ςύμφωνα με 
τουσ πύνακεσ παρακϊτω. 

εκείσζε: Δπεηδή ηα θνπθψματα παρουςιϊζουν μεγϊλεσ απώλειεσ λόγω θερμογεφυρών, 
αυξϊνουμε τον εν λόγω ςυντελεςτό κατϊ 0.1 ώςτε να εξιςορροπόςουμε την τιμό U (W/m2K). 
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Ρίνακασ 9: Τυπικζσ τιμζσ του ςυντελεςτζσ κερμοπερατότθτασ για υφιςτάμενα κατακόρυφα 

αδιαφανι δομικά ςτοιχεία που ςυναντώνται ςε κτίρια, θ οικοδομικι άδεια των οποίων εκδόκθκε 

πριν από τθν εφαρμογι του κανονιςμοφ κερμομόνωςθσ κτιρίων (1979). 

Πεξηγξαθή ζηνηρείνπ Υσξίο ζεξκνκνλσηηθή πξνζηαζία Με αλεπαξθή ζεξκνκνλσηηθή 

πξνζηαζία θαηά Κ,Θ,Κ, 

Καηαθόξπθα δνκηθά 

ζηνηρεία 

ε επαθή 

κε αέξα 

[W/(m²·K)

] 

ε επαθή κε 

κε ζεξκελ, 

Υώξν 

[W/(m²·K)] 

ε επαθή 

κε έδαθνο 

[W/(m²·K)

] 

ε επαθή 

κε αέξα 

[W/(m²·K)

] 

ε επαθή 

κε κε 

ζεξκελ, 

Υώξν 

[W/(m²·K)

] 

ε επαθή 

κε έδαθνο 

[W/(m²·K)

] 

Οπηνπιηλζνδνκή, θέξνπζα ή πιήξσζεο (κε ή ρσξίο θιεηζηό δηάθελν αέξνο) 

 
Μπαηηθή ή δηθέιπθε δξνκηθή νπηνπιηλζνδνκή 

 

Αλεπίρξηζην απφ ηε κία 
ή ηηο δχν φςεηο, 

2.30 1.90 2.55 0.85 0.80 0.90 

Δπηρξηζκέλν θαη απφ ηηο 

δχν φςεηο, 
2.20 1.85 - 0.85 0.80 - 

Δπελδεδπκέλν κε απιή 
ή δηαθνζκεηηθή 

νπηνπιηλζνδνκή, 

1.90 1.60 2.05 0.80 0.75 0.85 

Δπελδεδπκέλν κε 
αξγνιηζνδνκή, 

2.10 1.75 2.25 0.80 0.75 0.85 

Δπελδεδπκέλν κε 

καξκάξηλεο πιάθεο, 
2.25 1.85 2.45 0.85 0.80 0.85 

Δπελδεδπκέλν κε 
γπςνζαλίδα, 

ηζηκεληνζαλίδα, 

μπινζαλίδα θ,α, πιάθεο, 

1.55 1.35 1.65 0.70 0.70 0.75 

 

Και για την εξωτεπική πόπτα: 

Δμσηεξηθέο πόξηεο 

Τιηθό Υσξίο παινπίλαθεο  [W/(m
2
K) 

Μέηαιιν 6.0 

πλζεηηθό 3.5 

Ξύιν 3.5 
 

 

o Απνξξνθεηηθόηεηα a: Δμαξηάηαη απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηεο 

επηθάλεηαο ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ, Γηα ην δηακέξηζκά καο ηζνχηαη κε  0,4  αθνχ νη επηθάλεηεο 

είλαη επηρξηζκέλεο κε αλνηρηφρξσκε απφρξσζε(κπεδ), 

 

o πληειεζηήο εθπνκπήο ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο ε: Οξίδεηαη σο ε εθπνκπή γηα ηελ ζεξκηθή 

αθηηλνβνιία ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηεο επηθάλεηαο ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ, χκθσλα κε ηνλ  

πίλαθα 14, ε εθπεκπηηθφηεηα ηνπ θηηξίνπ καο ηζνχηαη κε 0,80 αθνχ είλαη θαηαζθεπαζκέλν 

απφ ζχλεζεο δνκηθφ πιηθφ, 
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Πύνακασ 14: Σιμϋσ του ςυντελεςτό εκπομπόσ (εκπεμπτικότητα) θερμικόσ ακτινοβολύασ, 

Πεξηγξαθή επηθάλεηαο πληειεζηήο εθπνκπήο 

ύλεζεο δνκηθό πιηθό 0.80 

Γπαιί 0.90 

ηηιπλέο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο 0.20 

Γαξκπίιη 0.30 
 

 

o πληειεζηήο ζθίαζεο F_hor_h, (ρεηκώλαο): Δηζάγεηαη ν κεξηθφο ζπληειεζηήο ζθίαζεο απφ 

ηνλ νξίδνληα θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ζθίαζε απφ ηνλ 

πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ θηηξίνπ, ιφγσ θπζηθψλ (π,ρ, ιφθνη) ή ηερλεηψλ (π,ρ, ςειά γεηηνληθά 

θηίξηα) εκπνδίσλ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, 

o πληειεζηήο ζθίαζεο F_hor_c, (θαινθαίξη): Δηζάγεηαη ν κεξηθφο ζπληειεζηήο ζθίαζεο απφ 

ηνλ νξίδνληα θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ζθίαζε απφ ηνλ 

πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ θηηξίνπ, ιφγσ θπζηθψλ (π,ρ, ιφθνη) ή ηερλεηψλ (π,ρ, ςειά γεηηνληθά 

θηίξηα) εκπνδίσλ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, 

o πληειεζηήο ζθίαζεο F_ov_h,  Πξόβνινη / Σέληεο / Πεξζίδεο ( ρεηκώλαο): Δηζάγεηαη ν 

κεξηθφο ζπληειεζηήο ζθίαζεο απφ ηα νξηδφληηα ζηαζεξά εμσηεξηθά ζθίαζηξα (πξφβνινη, 

ζθέπαζηξα αλνηγκάησλ, πξνεμνρέο, κπαιθφληα, θ,α,) θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν, φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, 

o πληειεζηήο ζθίαζεο F_ov_c,  Πξόβνινη / Σέληεο / Πεξζίδεο (θαινθαίξη): Δηζάγεηαη ν 

κεξηθφο ζπληειεζηήο ζθίαζεο απφ ηα νξηδφληηα ζηαζεξά εμσηεξηθά ζθίαζηξα (πξφβνινη, 

ζθέπαζηξα αλνηγκάησλ, πξνεμνρέο, κπαιθφληα, θ,α,) θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν, φπσο θαίλεηαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, 

o πληειεζηήο ζθίαζεο F_fin_h, Πιεπξηθέο πξνεμνρέο ( ρεηκώλαο): Δηζάγεηαη ν κεξηθφο 

ζπληειεζηήο ζθίαζεο απφ ηα πιεπξηθά θαηαθφξπθα ζηαζεξά εμσηεξηθά ζθίαζηξα (πηεξχγηα, 

πιεπξηθέο εζνρέο, ή εμνρέο αλνηγκάησλ θ,α,) θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν, πίλαθαο 3,23 α (γηα 

αξηζηεξά ζθίαζηξα), φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, (γηα δεμηά ζθίαζηξα)  

o πληειεζηήο ζθίαζεο F_fin_c, Πιεπξηθέο πξνεμνρέο (θαινθαίξη): Δηζάγεηαη ν κεξηθφο 

ζπληειεζηήο ζθίαζεο απφ ηα πιεπξηθά θαηαθφξπθα ζηαζεξά εμσηεξηθά ζθίαζηξα (πηεξχγηα, 

πιεπξηθέο εζνρέο, ή εμνρέο αλνηγκάησλ θ,α,) θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν, φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθεο 17 θαη 18, (γηα αξηζηεξά θαη γηα δεμηά ζθίαζηξα). 

 

Πύνακασ 15: Τπολογιςμόσ γωνιών ςκύαςησ ανϊ όψη, 

Όψεισ 

Γωνύα α για τον 
υπολογιςμό του 

ςυντελεςτό ςκύαςησ 
ορύζοντα (ςε μούρεσ) 

Γωνύα α για τον 
υπολογιςμό του 

ςυντελεςτό ςκύαςησ 
από πξνβόινπο            

(ςε μούρεσ) 

Γωνύα α για τον 
υπολογιςμό του 

ςυντελεςτό ςκύαςησ από 
πλευρικϋσ προεξοχϋσ     

(ςε μούρεσ) 
Όψη 1 κιϊζεται πλόρωσ κιϊζεται πλόρωσ κιϊζεται πλόρωσ 
Όψη 2 15 66 80 
Όψη 3 57 50 71 
Όψη 4 35 Δεν ςκιϊζεται Δεν ςκιϊζεται 
Όψη 5 Δεν ςκιϊζεται Δεν ςκιϊζεται Δεν ςκιϊζεται 
Όψη 6 18 50 39 
Όψη7 κιϊζεται πλόρωσ κιϊζεται πλόρωσ κιϊζεται πλόρωσ 
Όψη 8 κιϊζεται πλόρωσ κιϊζεται πλόρωσ κιϊζεται πλόρωσ 
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εκείσζε: Αλάινγα κε ηηο γσλίεο πνπ έρνπλ ππνινγηζζεί ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ππνινγίδνληαη θαη 

νη ζπληειεζηέο ζθηάζεσο νξίδνληα, ζθηάζεσλ απφ πξνβφινπο θαη ζθηάζεσλ απφ πιατλέο πξνεμνρέο 

ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο ηνπ παξαξηήκαηνο. 

Ακέζσο κεηά αθνινπζνχλ αλαιπηηθά ζρέδηα θαη θσηνγξαθίεο πνπ δείρλνπλ ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ 

ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ. 

Εικόνα 7: Όψη πόρτασ ειςόδου, 

 

o Ζ πφξηα εηζφδνπ ηνπ δηακεξίζκαηνο βξίζθεηαη ζε εζσηεξηθφ ρψξν ηεο πνιπθαηνηθίαο πνπ δελ 
έξρεηαη ζε επαθή κε άκεζν θσηηζκφ, Δπνκέλσο νη ηηκέο ηνπ F_hor, ηνπ F_ov θαη ηνπ F_fin 

ηεο φςεο 1 ηζνχληαη κε 0. 
Εικόνα 8: Σομό παραθύρου καθιςτικού, 
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Εικόνα 9: Υωτογραφύα ϊποψησ από το παρϊθυρο καθιςτικού. 

 

o Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ F_hor ηεο φςεο 2 κεηξνχκε ηελ απφζηαζε απφ ην θέληξν ηεο φςεο 
σο ηελ θνξπθή ηνπ ηερλεηνχ εκπνδίνπ (πςειφ θηίξην) θαη θαηφπηλ  ππνινγίδνπκε ηελ γσλία 

ζέαζεο (α), ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηχπν tan
-1 

(δηαθνξά χςνπο θηηξίσλ/απφζηαζε θηηξίσλ). Ζ 

παξαπάλσ εηθφλα θαη ην ζρέδην, καο βνεζάεη λα θαηαλνήζνπκε ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα 
αθνινπζνχκε θάζε θνξά.  

 
Εικόνα 10: Κϊτοψη παρϊθυρου καθιςτικού, 
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o Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ F_ov ηεο φςεο2 κεηξνχκε ηελ απφζηαζε απφ ην θέληξν ηεο φςεο σο 

ην πέξαο ηνπ πξνβφινπ θαη θαηφπηλ ππνινγίδνπκε ηελ γσλία (β), ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηχπν 
tan-1 (κήθνο πξνβφινπ/χςνο κέζνπ φςεο).  

 
Εικόνα 11: Όψη παρϊθυρου καθιςτικού. 

 
 

o Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ F_fin ηεο φςεο2 κεηξνχκε ηελ απφζηαζε απφ ην θέληξν ηεο φςεο σο 

ην πέξαο ηνπ πξνβφινπ θαη θαηφπηλ ππνινγίδνπκε ηελ γσλία (β), ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηχπν 

tan-1 (κήθνο πξνβφινπ/πιάηνο κέζνπ φςεο). 

 

Εικόνα 12: Σομό πόρτασ πύςω  μπαλκονιού, 
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Εικόνα 13: Υωτογραφύα ϊποψησ από το πύςω μπαλκόνι, 

 
 

 

o Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ F_hor ηεο φςεο 3 κεηξνχκε ηελ απφζηαζε απφ ην θέληξν ηεο φςεο 

σο ηελ θνξπθή ηνπ ηερλεηνχ εκπνδίνπ (πςειφ θηίξην) θαη θαηφπηλ  ππνινγίδνπκε ηελ γσλία 
ζέαζεο (α), ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηχπν tan

-1 
(δηαθνξά χςνπο θηηξίσλ/απφζηαζε θηηξίσλ). 

 
Εικόνα 14: Σομό πόρτασ πύςω μπαλκονιού, 

 
 

o Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ F_ov ηεο φςεο 3 κεηξνχκε ηελ απφζηαζε απφ ην θέληξν ηεο φςεο σο 

ην πέξαο ηνπ πξνβφινπ θαη θαηφπηλ ππνινγίδνπκε ηελ γσλία (β), ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηχπν 

tan-1 (κήθνο πξνβφινπ/χςνο κέζνπ φςεο), Ζ εηθφλα πνπ παξαηίζεηαη παξαπάλσ καο βνεζάεη 
ζηνπο ππνινγηζκνχο. 
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Εικόνα 15: Όψη πόρτασ πύςω μπαλκονιού, 

 
 

o Π,ρ,γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ F_fin ηεο φςεο 3 εξγαδφκαζηε σο εμήο: 
Μεηξνχκε ηελ απφζηαζε απφ ην θέληξν ηεο φςεο σο ην πέξαο ηνπ πξνβφινπ θαη θαηφπηλ 

ππνινγίδνπκε ηελ γσλία (β), ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηχπν tan-1 (κήθνο πξνβφινπ/πιάηνο κέζνπ 

φςεο). 

 

Εικόνα 16: Όψη παρϊθυρου ςαλονιού, 
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Εικόνα 17: Υωτογραφύα ϊποψησ από το παρϊθυρο ςαλονιού, 

 
 

 

 

o Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ F_hor ηεο φςεο 4 κεηξνχκε ηελ απφζηαζε απφ ην θέληξν ηεο φςεο 
σο ηελ θνξπθή ηνπ ηερλεηνχ εκπνδίνπ (πςειφ θηίξην) θαη θαηφπηλ  ππνινγίδνπκε ηελ γσλία 

ζέαζεο (α), ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηχπν tan
-1 

(δηαθνξά χςνπο θηηξίσλ/απφζηαζε θηηξίσλ), Ζ 

παξαπάλσ θσηνγξαθία καο δείρλεη ηελ ζέζε ηνπ θηηξίνπ πνπ πξνθαιεί ηελ ελ ιφγσ ζθίαζε, 

o ηελ πεξίπησζε ηεο φςεο 4 ηα F_ov θαη F_fin είλαη κεδεληθά θαζφηη ην παξάζπξν δελ 
ζθηάδεηαη απφ πξνβφινπο θαη πιατλέο πξνεμνρέο, 
  

 

Εικόνα 18: Όψη παρϊθυρου τουαλϋτασ, 
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Εικόνα 19: Υωτοφραφύα ϊποψησ από το παρϊθυρο τουαλϋτασ, 

 
 

o ηελ πεξίπησζε ηεο φςεο 5 δελ έρνπκε θαλελφο είδνπο ζθίαζε απφ εκπφδηα θαη ην δέληξν πνπ 

παξαηεξνχκε ζηελ παξαπάλσ θσηνγξαθία βξίζθεηαη ζε ηέηνηα ζέζε θαη πξνζαλαηνιηζκφ πνπ 

δελ επεξεάδεη ηνπο ζπληειεζηέο ζθίαζεο, 
 

 
Εικόνα 20: Όψη μπαλκονιού υπνοδωματύου, 
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Εικόνα 21: Υωτογραφύα ϊποψησ από μπαλκόνι υπνοδωματύου, 

 
 

o Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ F_hor ηεο φςεο 6 κεηξνχκε ηελ απφζηαζε απφ ην θέληξν ηεο φςεο 
σο ηελ θνξπθή ηνπ ηερλεηνχ εκπνδίνπ (πςειφ θηίξην) θαη θαηφπηλ  ππνινγίδνπκε ηελ γσλία 

ζέαζεο (α), ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηχπν tan
-1 

(δηαθνξά χςνπο θηηξίσλ/απφζηαζε θηηξίσλ). Ζ 

παξαπάλσ θσηνγξαθία καο δείρλεη ηε ζέζε ηνπ θηηξίνπ πνπλ πξνθαιεί ηε ζθίαζε. 
 

o Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ F_ov ηεο φςεο 6 κεηξνχκε ηελ απφζηαζε απφ ην θέληξν ηεο φςεο σο 

ην πέξαο ηνπ πξνβφινπ θαη θαηφπηλ ππνινγίδνπκε ηελ γσλία (β), ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηχπν 
tan-1 (κήθνο πξνβφινπ/χςνο κέζνπ φςεο). 

 

o Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ F_fin ηεο φςεο 6 κεηξνχκε ηελ απφζηαζε απφ ην θέληξν ηεο φςεο σο 

ην πέξαο ηνπ πξνβφινπ θαη θαηφπηλ ππνινγίδνπκε ηελ γσλία (β), ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηχπν 
tan-1 (κήθνο πξνβφινπ/πιάηνο κέζνπ φςεο). 
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Εικόνα 22: Όψη τούχου επαφόσ με όμορο διαμϋριςμα. 

 

o Ο ηνίρνο ηεο φςεο 7 ηνπ δηακεξίζκαηνο βξίζθεηαη ζε εζσηεξηθφ ρψξν ηεο πνιπθαηνηθίαο πνπ 

δελ έξρεηαη ζε επαθή κε άκεζν θσηηζκφ, Δπνκέλσο νη ηηκέο ηνπ F_hor, ηνπ F_ov θαη ηνπ 

F_fin ηεο φςεο 1 ηζνχληαη κε 0.  

 

Εικόνα 23: Όψη τούχου επαφόσ με όμορο διαμϋριςμα. 

 

o Ο ηνίρνο ηεο φςεο 8  ηνπ δηακεξίζκαηνο βξίζθεηαη ζε εζσηεξηθφ ρψξν ηεο πνιπθαηνηθίαο πνπ 
δελ έξρεηαη ζε επαθή κε άκεζν θσηηζκφ, Δπνκέλσο νη ηηκέο ηνπ F_hor, ηνπ F_ov θαη ηνπ 

F_fin ηεο φςεο 1 ηζνχληαη κε 0.  
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2.3.2 ΣΕ ΕΡΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 
 

ηελ επηινγή  απηή δελ θαηαρσξνχκε ζηνηρεία,  γηαηί ην δηακέξηζκα  βξίζθεηε ζηνλ  Ά φξνθν 

πνιπθαηνηθίαο  θαη δελ έρεη επαθή κε ην έδαθνο. 

 
 

2.3.3 ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΙΦΑΝΕΙΕΣ 

 

 
 
Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ελφο θνπθψκαηνο Uw εμαξηάηαη απφ ην πιηθφ ηνπ πιαηζίνπ, ηνλ 

παινπίλαθα πνπ θέξεη, ην πνζνζηφ ηνπ πιαηζίνπ επί ηνπ θνπθψκαηνο θαη ην κήθνο ηεο ζεξκνγέθπξαο 

πνπ ζρεκαηίδεηαη ζηα ζεκεία έλσζεο ηεο πάισζεο κε ην πιαίζην, πλεπψο, θνπθψκαηα πνπ 

απνηεινχληαη απφ ηνλ ίδην ηχπν παινπίλαθα θαη πιαηζίνπ, αιιά είλαη δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο κπνξεί 
λα έρνπλ δηαθνξεηηθφ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο, Γη’ απηφ ην ιφγν πξέπεη ν ζπληειεζηήο 

ζεξκνπεξαηφηεηαο θάζε θνπθψκαηνο δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο λα ππνινγίδεηαη μερσξηζηά. 

 
Γηα ηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε, πξέπεη ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ηνπ θνπθψκαηνο λα 

πξνζδηνξίδεηαη κε ζρεηηθή αθξίβεηα, θαζψο ε επηξξνή ηνπ ζηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ θηηξίνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. 

 
ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηζεψξεζε αθνξά ζε θηίξηα πνπ κειεηήζεθαλ θαη θαηαζθεπάζηεθαλ 

ζχκθσλα κε ηνλ ΚΔΝΑΚ, ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ησλ θνπθσκάησλ ιακβάλεηαη ίζνο κε 

απηφλ πνπ δηαηππψλεηαη ζηε κειέηε ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηηξίνπ, αθνχ ειεγρζνχλ ε πνζφηεηα 
θαη ν ηχπνο ησλ θνπθσκάησλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζην θηίξην, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηκεηξήζεηο 

ησλ θνπθσκάησλ, ηα δειηία απνζηνιήο ησλ θνπθσκάησλ, θαζψο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ηα 

ζπλνδεχνπλ, ηελ πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ (π,ρ, ιφγσ απψιεηαο ησλ ζρεηηθψλ 
δηθαηνινγεηηθψλ), ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ησλ θνπθσκάησλ ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη 

αλαιπηηθά. 

 

Πάλησο ζε θάζε πεξίπησζε, ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο ηνπ θνπθψκαηνο νθείιεη λα 
είλαη κηθξφηεξε ή ίζε ηεο κέγηζηε επηηξεπφκελεο. 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο ηνπ θνπθψκαηνο ζα πξέπεη λα 
πξνζδηνξηζηνχλ ε επηθάλεηα θαη ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ηνπ πιαηζίνπ θαη ηνπ παινπίλαθα 

αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπο, θαζψο θαη ε γξακκηθή ζεξκνγέθπξα πνπ ζρεκαηίδεηαη θαηά κήθνο ηεο 

έλσζεο ηεο πάισζεο κε ην πιαίζην. 

 
 

i. Πξνζαλαηνιηζκόο γ(deg): Ο βνξάο αληηζηνηρεί ζηηο 0
ν
, ε αλαηνιή ζηηο 90

ν
, ν λφηνο 180

ν
 θαη 

ε δχζε ζηηο 270
ν
. 

ii. Κιίζε β(deg): Σα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ δηακεξίζκαηνο καο είλαη φια θάζεηα, κε απνηέιεζκα 

λα αληηζηνηρνχλ ζε 90
 ν
. 
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iii. Σύπνο αλνίγκαηνο: Πεξηγξαθή ηνπ ηχπνπ αλνίγκαηνο, αλάινγα κε ην είδνο  πιαηζίνπ  θαη ην 

πιήζνο  ησλ παινπηλάθσλ. 

iv. πληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο αλνίγκαηνο U (W/m
2
K): Δηζάγεηαη ν ζπλνιηθφο 

ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ηνπ θνπθψκαηνο (γηα ηνλ παινπίλαθα καδί κε ην πιαίζην), 

ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα  παξαθάησ. 

Δπεηδή ηα πιαίζηα εθνδηάδνληαη κε κνλφ παινπίλαθα θαη δελ δηαζέηνπλ ζεξκνδηαθνπή, νη 

αληίζηνηρεο ηηκέο  γηα μχιηλν πιαίζην είλαη 5 W/m
2
K θαη γηα κεηαιιηθφ είλαη 6 W/m

2
K, ε απηέο 

ηηο ηηκέο πξνζηίζεληαη επηπιέσλ νη απψιεηεο 10% ιφγν ζεξκσγεθπξψλ. 

 
Πύνακασ 16: Συπικϋσ τιμϋσ του ςυντελεςτό θερμοπερατότητασ κουφωμϊτων Uw [W/(m2K)] ανϊλογα με 
τον τύπο του πλαιςύου, τον τύπο του υαλοπύνακα και το ποςοςτό πλαιςύου. 

Σύπνο 

πιαηζίνπ 

Πνζνζηό 

πιαηζίνπ 

Ff 

Ταινπίλαθαο 

κνλόο 

Γίδπκνο παινπίλαθαο Γίδπκνο παινπίλαθαο 

κε επίζηξσζε 

κεκβξάλεο ρακειήο 

εθπεκςηκόηεηαο 

Με 

δηάθελν 

αέξα 6mm 

Με 

δηάθελν 

αέξα 

12mm 

Με 

δηάθελν 

αέξα 6mm 

Με 

δηάθελν 

αέξα 

12mm 

[%] [W/(m
2
K) [W/(m

2
K) [W/(m

2
K) [W/(m

2
K) [W/(m

2
K) 

Μεηαιιηθό 

πιαίζην ρσξίο 

ζεξκνδηαθνπή 

20% 6.0 4.1 3.7 3.6 3.0 

30% 6.1 4.5 4.1 4.0 3.5 

40% 6.2 4.8 4.5 4.4 4.0 

Μεηαιιηθό 

πιαίζην ρσξίο 

ζεξκνδηαθνπή 

12mm 

20% - 3.6 3.2 3.1 2.6 

30% - 3.5 3.2 3.0 2.7 

40% - 3.5 3.2 3.0 2.8 

Μεηαιιηθό 

πιαίζην ρσξίο 

ζεξκνδηαθνπή 

12mm 

20% - 3.4 3.0 2.9 2.3 

30% - 3.3 3.0 2.9 2.4 

40% - 3.2 3.0 2.9 2.4 

πλζεηηθό 

πιαίζην 

20% - 3.4 3.0 2.9 2.2 

30% - 3.3 2.9 2.9 2.3 

40% - 3.2 2.9 2.9 2.4 

Ξύιηλν 

πιαίζην 

20% 5.0 3.2 2.9 2.7 2.1 

30% 4.7 3.1 2.8 2.6 2.1 

40% 4.3 3.0 2.7 2.6 2.1 

Γηπιό 

παξάζπξν 

(μύιηλν)* 

20% 2.4 - - - - 

30% 2.3 - - - - 

40% 2.1 - - - - 

Δμσηεξηθέο πόξηεο 

Τιηθό Υσξίο παινπίλαθεο  [W/(m
2
K) 

Μέηαιιν 6.0 

πλζεηηθό 3.5 

Ξύιν 3.5 
 

 



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΠΟΔΟΗ  ΚΣΙΡΙΨΝ 

58 
ΠΣΤΦΙΑΚΗ  ΕΡΓΑΙΑ 

ΚΕΛΕΠΟΤΡΗ  ΠΤΡΙΔΨΝ 
ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ  ΚΑΝΑΚΗ 

 

v. Διαπερατότητα gw: Ειςϊγεται ο ςυντελεςτόσ ςυνολικόσ διαπερατότητασ ςτην ηλιακό 
ακτινοβολύα τησ διαφανούσ επιφϊνειασ, που προκύπτει από τον τύπο  

 
gw=ggl(1-Ff) που ςυμπληρώνεται με την βοόθεια των πινϊκων παρακϊτω. 
 
Πύνακασ 17: Τπολογιςμόσ διαπερατότητασ ανϊ όψη, 

 
 
Πύνακασ 18: Συπικϋσ τιμϋσ τησ ςυνολικόσ διαπερατότητασ ηλιακόσ ακτινοβολύασ ςε κϊθετη πρόςπτωςη g, 
τησ ημιςφαιρικόσ διαπερατότητασ gem καθώσ και τησ μϋςησ διαπερατότητασ ggl για διϊφορουσ τύπουσ 
υαλοπύνακα, 

Σύποσ υαλοπύνακα g gl gem 
Μονόσ υαλοπύνακασ 0.85 0.77 0.78 
Διπλόσ υαλοπύνακασ 0.75 0.68 0.66 
Διπλόσ υαλοπύνακασ, χαμηλόσ 
ικανότητασ εκπομπόσ επύςτρωςησ 

0.67 0.60 0.56 

Διπλό παρϊθυρο 0.75 0.68 0.66 
 

 
 
Πύνακασ 19: Συπικϋσ τιμϋσ τησ ςυνολικόσ διαπερατότητασ ηλιακόσ ακτινοβολύασ κουφωμϊτων, 

Σύποσ υαλοπύνακα 
Ποςοςτό πλαιςύου Ff 

10% 20% 30% 40% 
Μονόσ υαλοπύνακασ 0.69 0.62 0.54 0.46 
Διπλόσ υαλοπύνακασ 0.61 0.54 0.48 0.41 
Διπλόσ υαλοπύνακασ, χαμηλόσ ικανότητασ 
εκπομπόσ επύςτρωςησ 

0.54 0.48 0.42 0.36 

Διπλό παρϊθυρο 0.61 0.54 0.48 0.41 
Έγχρωμοσ ό ανακλαςτικόσ υαλοπύνακασ 
χωρύσ δυνατότητα διαπύςτωςησ των 
ιδιοτότων του 

0.41 0.36 0.32 0.27 

 

vi. υντελεςτϋσ ςκύαςησ: Οη ζπληειεζηέο ζθηάζεσο νξίδνληα, ζθηάζεσλ απφ πξνβφινπο θαη 

ζθηάζεσλ απφ πιατλέο πξνεμνρέο ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο απνζηάζεηο ησλ εθάζηνηε 

επηθαλεηψλ θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ηξηγσλνκεηξίαο αθξηβψο φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

αδηαθαλψλ επηθαλεηψλ. 

 

 

 

 
 

ΌΧΕΙ gl Ff gw 
Όψη 2 0.77 0.46 0.41 
Όψη 3 0.77 0.54 0.35 
Όψη 4 0.77 0.46 0.41 
Όψη 5 0.77 0.46 0.41 
Όψη 6 0.77 0.54 0.35 
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2.3.4 ΘΕΜΟΓΕΦΥΕΣ 
 

ε απηή ηελ επηινγή θαηαρσξνχληαη νη Θεξκνγέθπξεο ηνπ δηακεξίζκαηνο. 

Δπεηδή ην θηίξην καο είλαη θαηαζθεπαζκέλν πξηλ 1979 δελ απαηηείηαη ν ππνινγηζκφο ησλ 
ζεξκνγεθπξψλ. Γηα εθπαηδεπηηθνχο φκσο ζθνπνχο θξίλακε ζθφπηκν λα ππνινγίζνπκε ηνλ ζπληειεζηή 

ζεξκνγεθπξψλ κφλν γηα ηελ πεξίπησζε ησλ θνπθσκάησλ. Παξαθάησ παξαηίζεηαη ν ζρεηηθφο 

θαλνληζκφο ηνπ ΚΔΝΑΚ. 
 

Θεξκνγέθπξεο νλνκάδνληαη νη ζέζεηο ζην θέιπθνο ελφο θηηξίνπ πνπ εκθαλίδεηαη, ζε ζρέζε κε ηηο 

γεηηνληθέο ηνπο, δηαθνξνπνίεζε ζηελ ζεξκηθή αληίζηαζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ είηε ιφγσ 

αζπλέρεηαο ηεο ζηξψζεο ζεξκνκφλσζεο, είηε ιφγσ δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ θαηά κήθνο ηνπ 
δνκηθνχ ζηνηρείνπ, είηε ιφγσ αιιαγήο ηεο γεσκεηξίαο ηεο δηαηνκήο. ε απηέο ηηο ζέζεηο παξαηεξείηαη 

κεηαβνιή ζηε ξνή ζεξκφηεηαο θαη ζηελ εζσηεξηθή επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία ζε ζρέζε κε ηηο 

γεηηνληθέο ηνπο. 
 

Οη ζεξκνγέθπξεο απνηεινχλ ηα "αζζελή" ζεκεία ηνπ θηηξηαθνχ πεξηβιήκαηνο θαη ιεηηνπξγνχλ 

επηβαξπληηθά ζηε ζεξκηθή ηνπ πξνζηαζία. Δπεξεάδνπλ ηελ ελεξγεηαθή ηνπ ζπκπεξηθνξά θαη 

επηθέξνπλ κείσζε ηεο αίζζεζεο ηεο ζεξκηθήο άλεζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ρψξνπ. πρλά θαηαιήγνπλ 
λα είλαη πξφμελνη πνηθίισλ θζνξψλ θαη θαηαζηξνθψλ, ελίνηε αζήκαλησλ θαη επνπζησδψλ, θαηά ην 

πιείζηνλ φκσο επηθίλδπλσλ θαη ζνβαξψλ. Οη πεξηζζφηεξεο θζνξέο νθείινληαη ζηελ επηθαλεηαθή 
ζπκπχθλσζε ησλ πδξαηκψλ, ιφγσ ηεο πηψζεο ηεο επηθαλεηαθήο ζεξκνθξαζίαο ησλ δνκηθψλ 
ζηνηρείσλ ζε ηηκή ρακειφηεξε ηεο ζεξκνθξαζίαο δξφζνπ. 

 

Απφ κειέηεο έρεη απνδεηρζεί φηη νη ζεξκνγέθπξεο πξνζαπμάλνπλ θαηά κέζν φξν ηελ πξαγκαηηθή 
ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ηνπ ζπλνιηθνχ θειχθνπο ηνπ θηηξίνπ ζπγθξηηηθά κε ηε ζεσξεηηθά 

ππνινγηδφκελε, ζεσξνχκελεο ηεο ζεξκηθήο ξνήο ζηνλ ππνινγηζκφ θαηά παξαδνρή σο κνλνδηάζηαην 

κέγεζνο θαη θάζεην ζηελ επηθάλεηα ηνπ εμεηαδφκελνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ, ζε πνζνζηφ πνπ θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 5% θαη 30%, Απηφ ην πνζνζηηαίν εχξνο έρεη λα θάλεη κε ην κέγεζνο ηνπ θηηξίνπ, ηα 
γεσκεηξηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, ηα αξρηηεθηνληθά ηνπ ζηνηρεία θαη θαη' επέθηαζε κε ην πιήζνο ησλ 

εκθαληδφκελσλ ζεξκνγεθπξψλ. 

Οη ζεξκνγέθπξεο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δχν ηχπνπο: 
 

 ζηηο γξακκηθέο θαη 

 ζηηο ζεκεηαθέο. 

 

Οη γξακκηθέο ζεξκνγέθπξεο έρνπλ νκνηφκνξθε δηαηνκή θαηά κία δηάζηαζε θαη νθείινληαη ζηελ 
δεκηνπξγία ζέζεσλ ζηηο νπνίεο ε ξνή ζεξκφηεηαο παξνπζηάδεη έληνλα δηζδηάζηαηε θχζε θαη ε 

παξαδνρή ηεο κνλνδηάζηαηεο ξνήο ζεξκφηεηαο παχεη λα ηζρχεη. 

 

Οη ζεκεηαθέο ζεξκνγέθπξεο εκθαλίδνληαη ζηηο ελψζεηο ησλ γξακκηθψλ ζεξκνγεθπξψλ ζηηο νπνίεο ε 
ξνή ζεξκφηεηαο έρεη ηξηζδηάζηαηε θχζε, Οη ζεκεηαθέο ζεξκνγέθπξεο δελ έρνπλ θακία δηάζηαζε ελψ 

ε επίδξαζε ηνπο ζηηο ζεξκηθέο αληαιιαγέο ζεσξείηαη πξαθηηθά ακειεηέα· γη' απηφ θαη δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε ζηνπο ππνινγηζκνχο. 
 

Αληίζεηα, νη γξακκηθέο ζεξκνγέθπξεο ιακβάλνληαη ππφςε θαη ζπγθξηηηθά κε ηηο ζεκεηαθέο έρνπλ 

κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηε ζεξκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θειχθνπο, Ωο πξνο ηηο αηηίεο δεκηνπξγίαο ηνπο νη 

γξακκηθέο ζεξκνγέθπξεο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο ηχπνπο: 
 

 ζηηο γεσκεηξηθέο. 

 ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο. 

 ζε ζπλδπαζκφ ησλ δχν παξαπάλσ ηχπσλ. 

 

Οη γεσκεηξηθέο ζεξκνγέθπξεο δεκηνπξγνχληαη ζε ζέζεηο ζηηο νπνίεο ε βαζηθή γεσκεηξία ηνπ δνκηθνχ 
ζηνηρείνπ παχεη λα είλαη γξακκηθή, π,ρ, ζηε ζέζε θάζεηεο ηνκήο δχν εμσηεξηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ 
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κε ηελ ζπλέρεηα ηεο ζεξκνκφλσζεο λα κελ δηαθφπηεηαη (γσλία), ε απηή ηελ πεξίπησζε επεηδή ε 

ζπλνιηθή εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαθέξεη απφ ηελ εζσηεξηθή, αλαπηχζζνληαη 
έληνλα θαηλφκελα δηζδηάζηαηεο ξνήο ζεξκφηεηαο, Αλάινγα κε ην αλ ρξεζηκνπνηνχληαη εζσηεξηθέο ή 

εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ ζεξκηθψλ ξνψλ, ε ηηκή ηνπ γξακκηθνχ ζπληειεζηή 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεξκνγέθπξαο δηαθνξνπνηείηαη, ηελ πεξίπησζε ρξήζεο εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 

ιακβάλεη ζεηηθέο ηηκέο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ αξλεηηθέο 
ιεηηνπξγψληαο ζηελ νπζία σο δηφξζσζε ζηνπο ππνινγηζκνχο ησλ ξνψλ ζεξκφηεηαο κε παξαδνρή 

κνλνδηάζηαηεο ξνήο, ηα πιαίζηα ησλ ππνινγηζκψλ κε βάζε ηνλ ΚΔΝΑΚ, γίλεηαη παληνχ ρξήζε 

εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ. 
Οη θαηαζθεπαζηηθέο ζεξκνγέθπξεο δεκηνπξγνχληαη ζε ζέζεηο ζηηο νπνίεο ππάξρεη αζπλέρεηα ηνπ 

ζεξκνκνλσηηθνχ πιηθνχ, π,ρ, ζηηο ζέζεηο έλσζεο δνθνχ κε εμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε θαη ηνηρνπνηίαο 

κε ζεξκνκφλσζε ζηνλ ππξήλα, ε απηήλ ηελ πεξίπησζε αλαπηχζζεηαη έληνλε δηζδηάζηαηε ξνή 
ζεξκφηεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο αζπλέρεηαο ε νπνία νδεγεί ζε απμεκέλεο ζεξκηθέο απψιεηεο θαη κείσζε 

ηεο εζσηεξηθήο επηθαλεηαθήο ζεξκνθξαζίαο, ε απηέο ηηο ζεξκνγέθπξεο ε ηηκή ηνπ γξακκηθνχ 

ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο είλαη πάληα ζεηηθή. 

 
 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ππάξρεη ζπλδπαζκφο γεσκεηξηθήο θαη θαηαζθεπαζηηθήο ζεξκνγέθπξαο, π,ρ, ζε 

έλα γσληαθφ ππνζηχισκα ζεξκνκνλσκέλν εμσηεξηθά ζην νπνίν εθάπηνληαη δχν θάζεηεο κεηαμχ ηνπο 
ηνηρνπνηίεο κε ζεξκνκφλσζε ζηνλ ππξήλα, ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο εκθαλίδνληαη απμεκέλεο ξνέο 

ζεξκφηεηαο θαη κεησκέλε εζσηεξηθή επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία ελψ ν ζπληειεζηήο γξακκηθήο 

ζεξκνπεξαηφηεηαο ηεο ζεξκνγέθπξαο κπνξεί λα ιάβεη, αθφκε θαη κε ρξήζε εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 
γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ ξνψλ ζεξκφηεηαο, αξλεηηθή, ζεηηθή ή κεδεληθή ηηκή αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε. 

 

ηφρνο είλαη λα ππνινγηζζνχλ νη ζεξκηθέο απψιεηεο θαηά κήθνο ηεο θάζε ζεξκνγέθπξαο, Γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ηνπο απαηηνχληαη:  

Ο θάζε ηχπνο ζεξκνγέθπξαο, πνπ εθθξάδεηαη κε έλα ζπληειεζηή γξακκηθήο ζεξκνπεξαηφηεηαο Φ, 

κεηξνχκελν ζε W/(m·K) θαη 
ην ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ θάζε ηχπνπ ζεξκνγέθπξαο l, πνπ αλαπηχζζεηαη ζην πεξίβιεκα ηνπ θηηξίνπ, 

κεηξνχκελν ζε m. 

 

 Σηο ζεξκηθέο απψιεηεο θαηά κήθνο κηαο ζεξκνγέθπξαο νξίδεη ην γηλφκελν Φ · l (ζε W/K). 
 

Ωο πξνο ηελ ζέζε εκθάληζεο ηνπο ζην θηίξην, νη ζεξκνγέθπξεο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

 
1. ζηε ζπλαξκνγή ησλ θαηαθφξπθσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ (θαηαθφξπθεο ζεξκνγέθπξεο), 

2. ζηε ζπλαξκνγή ησλ νξηδφληησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ κε ηα θαηαθφξπθα δνκηθά ζηνηρεία 

(νξηδφληηεο ζεξκνγέθπξεο). 
3. ζηε ζπλαξκνγή ησλ θνπθσκάησλ κε ηα ζπκπαγή δνκηθά ζηνηρεία (ζεξκνγέθπξεο 

θνπθσκάησλ). 

 

Οη θαηαθφξπθεο ζεξκνγέθπξεο εληνπίδνληαη ζηηο θαηφςεηο ηνπ θηηξίνπ θαη δεδνκέλνπ φηη ε θχξηα 
δηάζηαζή ηνπο αλαπηχζζεηαη θαζ’ χςνο, ην κήθνο ηνπο κεηξάηαη κε βάζε ηα ζρέδηα ησλ ηνκψλ, 

Γηαθξίλνληαη ζε ηξεηο ππνθαηεγνξίεο: 

 
1. ζεξκνγέθπξεο εμσηεξηθψλ γσληψλ (ΔΞΓ) 

2. ζεξκνγέθπξεο εζσηεξηθψλ γσληψλ (ΔΓ) 

3. ζεξκνγέθπξεο έλσζεο δνκηθψλ ζηνηρείσλ (ΔΓ) 
 

Οη νξηδφληηεο ζεξκνγέθπξεο εληνπίδνληαη ζηηο ηνκέο ηνπ θηηξίνπ θαη δεδνκέλνπ φηη ε θχξηα δηάζηαζή 

ηνπο αλαπηχζζεηαη θαηά κήθνο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, ην κήθνο ηνπο κεηξάηαη κε βάζε ηα ζρέδηα 

ησλ θαηφςεσλ, Γηαθξίλνληαη ζε έμη ππνθαηεγνξίεο: 
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1. ζεξκνγέθπξεο δψκαηνο/νξνθήο ζε πξνεμνρή (Γ) 

2. ζεξκνγέθπξεο δαπέδνπ ζε πξνεμνρή/δαπέδνπ πάλσ απφ ππισηή(ΓΠ) 
3. ζεξκνγέθπξεο νξνθήο ζε εζνρή (ΟΔ) 

4. ζεξκνγέθπξεο δαπέδνπ ζε εζνρή (ΓΔ) 

5. ζεξκνγέθπξεο ελδηάκεζνπ δαπέδνπ (ΔΓΠ) 

6. ζεξκνγέθπξεο δαπέδνπ πνπ εδξάδεηαη ζε έδαθνο (ΔΓ) 
 

 
Εικόνα 24: Ενδεικτικϋσ θϋςεισ εμφϊνιςησ κατακόρυφων θερμογεφυρών, 

 
 

 
Εικόνα 25:  Ενδεικτικϋσ θϋςεισ εμφϊνιςησ οριζόντιων θερμογεφυρών, 
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Οη ζεξκνγέθπξεο θνπθσκάησλ εληνπίδνληαη ζηηο ζέζεηο ζπλαξκνγήο ησλ θνπθσκάησλ κε ηα ζπκπαγή 

δνκηθά ζηνηρεία, Σν κήθνο ηνπο κεηξάηαη κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ησλ αλνηγκάησλ, Γηαθξίλνληαη ζε 
δπν ππνθαηεγνξίεο: 

 

 ζεξκνγέθπξεο ζην ιακπά ηνπ θνπθψκαηνο (Λ), 

 ζεξκνγέθπξεο ζην αλσθάζη / θαησθάζη ηνπ θνπθψκαηνο (ΑΚ), 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ ιφγσ ηεο χπαξμεο ζεξκνγεθπξψλ θαη ηνπ κέζνπ 
ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο φινπ ηνπ θηηξίνπ πξέπεη λα είλαη γλσζηή ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή 

γξακκηθήο ζεξκνπεξαηφηεηαο Φ θαη ην κήθνο l ηεο ζεξκνγέθπξαο πνπ δεκηνπξγείηαη, ηνπο πίλαθεο 

16α έσο 16ι ηεο ΣΟΣΔΔ 20701_2_2010 παξαηίζεληαη νη πιένλ ζπλήζεηο πεξηπηψζεηο ζεξκνγεθπξψλ 
πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ειιεληθέο θαηαζθεπέο, νκαδνπνηεκέλεο σο πξνο ηε ζέζε ηνπο ζην θηηξηαθφ 

θέιπθνο, Γηα θάζε πεξίπησζε ζεξκνγέθπξαο δίλεηαη ν ζπληειεζηήο γξακκηθήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ς, 

ν νπνίνο έρεη πξνθχςεη κε ρξήζε ινγηζκηθνχ δηζδηάζηαηεο ξνήο ζεξκφηεηαο, ιακβάλνληαο ηηο 
εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, 

 

ηνλ ελ ιφγσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ν ηηκέο ηεο γξακκηθήο ζεξκνπεξαηφηεηαο κε βάζε: 

 

 ηε ζέζε εκθάληζεο ηεο ζεξκνγέθπξαο, 

 ηε ζέζε ηεο ζεξκνκφλσζεο (π,ρ, εζσηεξηθά, εμσηεξηθά ή ζηνλ ππξήλα 

            ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ), 

 

Γηα λα ιεθζνχλ ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε θαηαζθεπήο κε ζηφρν αθξηβέζηεξε πξνζέγγηζε ηεο 
ηηκήο Φ ηεο γξακκηθήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ζεξκνγεθπξψλ, δίλνληαη ζηνλ ίδην πίλαθα γηα θάζε βαζηθή 

θαηεγνξία ζέζεο ζεξκνκφλσζεο νη θαηάιιειεο πξνζαπμήζεηο / κεηψζεηο, αλάινγα κε 

θαηαζθεπαζηηθή πξαθηηθή πνπ ζπλαληάηαη, 
 

Έηζη, ηα βαζηθά βήκαηα είλαη ηα εμήο: 

 

1. επηινγή ηνπ ηχπνπ ηεο ζεξκνγέθπξαο αλάινγα κε ηε ζέζε εκθάληζήο ηεο ζην θηηξηαθφ 
θέιπθνο, 

2. επηινγή ηεο βαζηθήο θαηεγνξίαο ζέζεο αλάινγα κε ηελ ζέζε ηεο ζεξκνκφλσζεο, 

3. ιήςε ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο ζεξκνπεξαηφηεηαο Φ απφ ηνλ πίλαθα 15 
θαη πξνζδηνξηζκφο ηνπ κήθνπο εκθάληζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεξκνγέθπξαο, 

4. ζχγθξηζε ησλ γεληθψλ ζπλζεθψλ πνπ νξίδεη ε βαζηθή θαηεγνξία αλάινγα κε ηε ζέζε ηεο 

ζεξκνκφλσζεο ζε ζρέζε κε απηέο πνπ απνηππψλνληαη ζηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα, 
5. ιήςε ηεο αληίζηνηρεο πξνζαχμεζεο/κείσζεο ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο ζεξκνπεξαηφηεηαο θαη 

ππνινγηζκφο ηνπ αληίζηνηρνπ κήθνπο γηα ην νπνίν  ηζρχεη ε ζπλζήθε, 

6. άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ησλ επηκέξνπο ζπληειεζηψλ γξακκηθήο ζεξκνπεξαηφηεηαο επί ηα 

κήθε ησλ αληίζηνηρσλ ζεξκνγεθπξψλ, 
 

 

Γηεπθξηλίζεηο 
 

ηελ πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγείηαη ζεξκνγέθπξα ζε ζέζε πνπ δηαρσξίδεη δχν ζεξκηθέο δψλεο, αθνχ 

πξνζδηνξηζηεί ν ζπληειεζηήο γξακκηθήο ζεξκνπεξαηφηεηαο δηαηξείηαη δηα ηνπ δχν θαη ιακβάλεηαη 

αλεμάξηεηα γηα ηηο δχν δψλεο, 
 

ηελ πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγείηαη ζεξκνγέθπξα ζε ζέζε πνπ δηαρσξίδεη ζεξκαηλφκελν ρψξν κε 

εμσηεξηθφ αέξα θαη κε ζεξκαηλφκελν ρψξν, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ηεο γξακκηθήο 
ζεξκνπεξαηφηεηαο ν κε ζεξκαηλφκελνο ρψξνο ζα ιακβάλεηαη σο εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, Αθνχ 

πξνζδηνξηζηεί ν ζπληειεζηήο γξακκηθήο ζεξκνπεξαηφηεηαο απηφο δηαηξείηαη δηα ηνπ δχν ιακβάλεηαη 

αλεμάξηεηα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ξνψλ ζεξκφηεηαο ηνπ ζεξκαηλφκελνπ ρψξνπ πξνο ην εμσηεξηθφ 
πεξηβάιινλ θαη ησλ ξνψλ ζεξκφηεηαο ηνπ ζεξκαηλφκελνπ ρψξνπ πξνο ηνλ κε ζεξκαηλφκελν, 
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πκπεξαζκαηηθά: 
 
Καηά ηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε θηηξίσλ ηεο 1εο θαηεγνξίαο νη ζεξκνγέθπξεο κπνξνχλ λα 

παξαιεηθζνχλ, θαζψο ε ζεξκηθή πξνζηαζία ησλ θηηξίσλ εθείλεο ηεο πεξηφδνπ είλαη νχησο ή άιισο 

αλεπαξθήο, 

 
Σα θηίξηα ηεο 2εο θαηεγνξίαο ζεσξεηηθά είλαη θαηά ηελ πιεηνςεθία ηνπο ζεξκνκνλσκέλα, ρσξίο 

φκσο λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΔΝΑΚ, Γη' απηφ ην ιφγν νη ζεξκνγέθπξεο δελ πξέπεη λα 

παξαιεηθζνχλ, αιιά πξνζεγγηζηηθά λα ιεθζνχλ ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο 
ηνπ θηηξίνπ, πξνζαπμάλνληαο ην ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο θάζε δνκηθνχ ζηνηρείνπ θαηά ΓU = 

0,10 W/(m2K), εμαηξνπκέλσλ ησλ θνπθσκάησλ θαη ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε επαθή κε ην έδαθνο, 

Να ζεκεησζεί πσο ε πξνζαχμεζε ηνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαηά  
ΓU = 0,10 W/(m2K) ηζρχεη θαη γηα ηα θηίξηα ηεο 1εο θαη 2

εο
 θαηεγνξίαο, πνπ έρνπλ ππνζηεί 

αλαθαίληζε κε ζεξκηθή ελίζρπζε ησλ θαηαθφξπθσλ δνκηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, 

 

ηα θηίξηα ηεο 3εο θαηεγνξίαο, νη ππνινγηζκνί γίλνληαη αλαιπηηθά φπσο 
παξαπάλσ, 

 

ε πεξίπησζε πνπ έλα θηίξην έρεη ηκήκαηα θαηαζθεπαζκέλα ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο, ε 
γξακκηθή ζεξκνπεξαηφηεηα ιακβάλεηαη βάζεη ηεο λεφηεξεο θαηαζθεπήο, 

 

 
Ζ ηηκή πνπ αλαγξάθεηαη, πξνθχπηεη  απφ ην άζξνηζκα ησλ επί κέξνπο ζεξκνγεθπξψλ  θάζε 

θνπθψκαηνο μερσξηζηά θαη ζχκθσλα κε ηνπο  πίλαθεο 16θ θαη 16ι, πνπ βξίζθνληαη ζηηο ζει,94 θαη 

95 αληίζηνηρα ηνπ ΣΟΣΔΔ 2, φπσο βιέπνπκε παξαθάησ, 

 
 
Εικόνα 26: Ενδεικτικόσ τύποσ θερμογϋφυρασ διαμερύςματοσ, 

 

Οπφηε ν ζπληειεζηήο ζεξκνγεθπξψλ απφ θνπθψκαηα είλαη 11.55 W/K. 
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2.4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 

ε απηή ηελ ελφηεηα θαηαρσξνχκε ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα ηνπ ππφ 

κειέηε δηακεξίζκαηνο (ΘΔΡΜΑΝΖ, ΦΤΞΖ, ΕΝΥ). 

 

2.4.1 ΘΕΜΑΝΣΗ 

 

 
 
 
ηελ πξψηε ελφηεηα ζα εμεηάζνπκε ηελ παξαγσγή ηεο ζέξκαλζεο ζχκθσλα κε ηελ νδεγία ηνπ 

ΣΟΣΔΔ : 
 

2.4.1.1 ΡΑΑΓΩΓΗ 

 

o Σύπνο-Πεγή ελέξγεηαο:  Σν δηακέξηζκα ζαλ ηκήκα πνιπθαηνηθίαο ζεξκαίλεηαη απφ θεληξηθφ 
ζχζηεκα ζέξκαλζεο ιέβεηα πεηξειαίνπ ηζρχνο 200KW, 

 

o Βαζκόο απόδνζεο κνλάδσλ ιέβεηα – θαπζηήξα: Γηα ηηο πθηζηάκελεο κνλάδεο ζέξκαλζεο 
ρψξσλ ιέβεηα - θαπζηήξα ν πξαγκαηηθφο βαζκφο 

απφδνζεο θαη ε πξαγκαηηθή ζεξκηθή ηζρχο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ αλάιπζε θαπζαεξίσλ, ε νπνία 

είλαη ππνρξεσηηθή ζχκθσλα κε ηελ Κ,Τ,Α, 10315/93 θαη αλαγξάθνληαη ζην θχιιν ζπληήξεζεο θαη 

ξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο, 
 

Απφ ην θπιιάδην ηνπ ζπληεξεηή παίξλνπκε ηνλ βαζκφ απφδνζεο 0.88, 

 
Ο επηζεσξεηήο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξαγκαηηθή ζεξκηθή ηζρχ ηνπ ιέβεηα Pm, ειέγρεη ηελ 

πεξίπησζε ππεξδηαζηαζηνιφγεζεο ηεο κνλάδαο ιέβεηα - θαπζηήξα, ζπγθξίλνληαο ηελ κε ηελ 

ππνινγηδφκελε ζεξκηθή ηζρχ Pgen ζηελ κειέηε εθαξκνγήο ηνπ θηεξίνπ, ε πεξίπησζε πνπ κηα ηέηνηα 
κειέηε δελ ππάξρεη, ν επηζεσξεηήο ζπγθξίλεη ηελ πξαγκαηηθή ζεξκηθή ηζρχ ηεο κνλάδαο κε απηήλ πνπ 

ππνινγίδεηαη απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε: 
 

Pgen = A ⋅Um ⋅ ΓT ⋅2.5 
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φπνπ: Pgen [W] ε ππνινγηδφκελε κέγηζηε απαηηνχκελε ζεξκηθή ηζρχο ηεο κνλάδαο ζέξκαλζεο ηνπ 

θηεξίνπ, 
A [m2] ε ζπλνιηθή πξαγκαηηθή εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θηεξηαθνχ θειχθνπο (ηνίρνη, 

νξνθέο, ππισηή, αλνίγκαηα), πνπ είλαη εθηεζεηκέλε ζηνλ εμσηεξηθφ αέξα, φπσο ιακβάλνληαη ππφςε 

ζην έιεγρν ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο, 

Um, [W/(m2,K)] ν κέγηζηνο επηηξεπφκελνο κέζνο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο γηα ην 
ζχλνιν ηεο επηθάλεηαο Α, 

Αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ θηεξίνπ ν Um ιακβάλεη ηηο ηηκέο: 

• 2.5 W/(m2,K), γηα θηήξηα πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ ζεξκνκφλσζεο 
(νηθνδνκηθέο άδεηεο πξηλ απφ ην 1979), 

• 1,55 W/(m2,K) γηα ηελ Α θιηκαηηθή δψλε,  

 1,20 W/(m2,K) γηα ηε Β θιηκαηηθή δψλε θαη 
 0,95 W/(m2,K) γηα ηε Γ θιηκαηηθή δψλε, γηα θηήξηα κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θαλνληζκνχ ζεξκνκφλσζεο (έγθξηζε νηθνδνκηθήο άδεηαο κεηά ην 1980), θαζψο θαη 

γηα θηήξηα πξηλ απφ ηελ ηζρχ ηνπ θαλνληζκνχ, ηα νπνία πηζηνπνηεκέλα έρνπλ 

εθαξκφζεη ζεξκνκφλσζε ζε φιν ην θηεξηαθφ θέιπθνο, 
• χκθσλα κε ηε κειέηε ζεξκνκφλσζεο (ελεξγεηαθή κειέηε) γηα θηήξηα κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ΚΔΝΑΚ 

 ΓΣ [νC] ή [Κ] ε δηαθνξά ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα ηε δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο: 
• 18νC γηα ηελ Α θιηκαηηθή δψλε, 

• 20νC γηα ηε Β θιηκαηηθή δψλε, 

• 23νC γηα ηε Γ θαη θιηκαηηθή δψλε θαη 
• 28νC γηα ηε Γ θιηκαηηθή δψλε, 

Απηέο νη ζεξκνθξαζηαθέο δηαθνξέο εθηηκήζεθαλ βάζεη ησλ ειάρηζησλ ζεξκνθξαζηψλ αέξα πνπ 

παξαηεξνχληαη ζηηο αληίζηνηρεο θιηκαηηθέο δψλεο, 2.5 ζπληειεζηήο πνπ πεξηιακβάλεη ηα θνξηία ιφγσ 

αεξηζκνχ θαη ηνπο ζπληειεζηέο πξνζαχμεζεο ιφγσ δηαθνπηφκελεο ιεηηνπξγίαο, απσιεηψλ δηθηχνπ 
δηαλνκήο θηι, 

ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηεξίσλ θαηά ηε κειέηε ή ηελ επηζεψξεζε, 

ρξεζηκνπνηείηαη βαζκφο απφδνζεο (ngen), πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πξαγκαηηθφ βαζκφο απφδνζεο ηεο 
κνλάδαο ιέβεηα - θαπζηήξα (ngm), φπσο κεηξήζεθε θαηά ηελ αλάιπζε θαπζαεξίσλ, κεησκέλνο θαηά 

ην ζπληειεζηή ππεξδηαζηαζηνιφγεζεο (ng1) θαη ην ζπληειεζηή κφλσζεο ιέβεηα (ng2) πνπ δίλνληαη 

ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο , 

 
Pgen=2154*2,5*20*2,5      Άξα ηειηθά:  Pgen=193860W Γειαδή  193KW 

 

Απηφ ζεκαίλεη πσο επεηδή έρνπκε ιέβεηα ηζρχνο Pm= 200 kW θαη Pgen=193 kW,  δειαδή κε ίζε ε 

κηθξφηεξε ηζρχ απφ ηε κέγηζηε ππνινγηδφκελε ν ζπληειεζηήο ππεξδηαζηαζηνιφγεζεο  ⋅ ng1 ηζνχηαη 

κε 1 ,γηαηί 200/193=1.036 άξα 3.6%<25%. 

 
Καη επεηδή ν ιέβεηαο έρεη ηθαλνπνηεηηθή κφλσζε ν ζπληειεζηήο ng2 ηζνχηαη κε 1, 

 

Έηζη, ν ζπλνιηθφο βαζκφο απφδνζεο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο ζέξκαλζεο (ngen) πξνθχπηεη: 

 

ngen = ngm ⋅ ng1 ⋅ ng2  
 

Άξα ν ηειηθφο ζπληειεζηήο απφδνζεο ngen ηζνχηαη κε 0.88*1*1= 0.88 
 

Γηα ηνπο πνιπβάζκηνπο ιέβεηεο-θαπζηήξεο, ζηνλ έιεγρν ππεξδηαζηαζηνιφγεζεο, σο πξαγκαηηθή 

ζεξκηθή ηζρχ Pm ιακβάλεηαη ε πξαγκαηηθή ηζρχο ηεο πξψηεο βαζκίδαο ηεο κνλάδαο ιέβεηα-

θαπζηήξα, θαη φρη ε ζπλνιηθή, Ζ ηζρχο ηεο πξψηεο βαζκίδαο Pm ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ηνπ ιφγνπ ηεο πξαγκαηηθήο πξνο ηελ ππνινγηδφκελε ζεξκηθή ηζρχ (Pm/Pgen), γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπληειεζηή βαξχηεηαο ng1. 
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Πύνακασ 20: υντελεςτόσ υπερδιαςταςιολόγηςησ ng1 μονϊδασ λϋβητα – καυςτόρα. 

ρέζε πξαγκαηηθήο πξνο ππνινγηδόκελε 

ηζρύ κνλάδαο ζέξκαλζεο 

(Pm / Pgen) 

πληειεζηήο βαξύηεηαο ng1 

Λέβεηαο κε δηπιάζηα ηζρχ απφ ηε κέγηζηε 

ππνινγηδφκελε 
0.75 

Λέβεηαο κε 50% κεγαιχηεξε ηζρχ απφ ηε 

κέγηζηε ππνινγηδφκελε 
0.85 

Λέβεηαο κε 25% κεγαιχηεξε ηζρχ απφ ηε 

κέγηζηε ππνινγηδφκελε 
0.95 

Λέβεηαο κε ίζε ε κηθξφηεξε ηζρχ απφ ηε 

κέγηζηε ππνινγηδφκελε 
1.00 

 
Πύνακασ 21: υντελεςτόσ μόνωςησ ng2 μονϊδασ λϋβητα – καυςτόρα. 

Ολνκαζηηθή ηζρύο 

(kW) 
20 – 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 ≥ 400 

Λέβεηαο κε κφλσζε 

ε θαιή θαηάζηαζε 
κφλσζεο 

1.0 

Λέβεηαο γπκλφο 

ή κε θαηεζηξακκέλε 

κφλσζε 

0.936 0.949 0.948 0.951 0.952 

 

Γηα ηνπο ηνπηθνχο (π,ρ, επίηνηρνπο) ιέβεηεο θπζηθνχ αεξίνπ παξαγσγήο ζεξκφηεηαο ή/θαη ΕΝΥ 

(κνλάδεο ξνήο), ν βαζκφο απφδνζεο ιακβάλεηαη ίζνο κε ην βαζκφ απφδνζεο πνπ δίλνπλ νη 

πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη βάζεη ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ, Γηα ηνπο ηνπηθνχο ιέβεηεο δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε νη ζπληειεζηέο γηα ππεξδηαζηαζηνιφγεζε, 

 

2.4.1.2 ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 

o Ηζρύο  (kW):  Γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ζεξκηθή ηζρχ πνπ 

κεηαθέξεη ην δίθηπν δηαλνκήο, ειέγρνπκε πφζνπο θιάδνπο έρεη ν ιέβεηαο, 

ηελ πεξίπησζε καο ν ιέβεηαο έρεη ηξείο θιάδνπο δηαλνκήο πνπ κεηαθέξνπλ ηζφπνζα ηα 176 

KW ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο, Άξα ην δίθηπν καο κεηαθέξεη 58.66 ΚW ζεξκηθήο ηζρχνο, 

 

o Υώξνο δηέιεπζεο: Σν δηακέξηζκα καο έρεη φιεο ηηο ζσιελψζεηο  ζε εζσηεξηθφ ρψξν, 

 

o Θεξκνθξαζία ζεξκνύ κέζνπ, Ti (
ν
C):  Σν πεδίν είλαη απελεξγνπνηεκέλν γηα ηνπο 

αεξαγσγνχο, Ζ ζεξκνθξαζία είλαη 80
ν
C κε βάζε ηελ ξχζκηζε ηνπ ιέβεηα, 

 

o Θεξκνθξαζία ζεξκνύ κέζνπ, Tr (
ν
C): Σν πεδίν είλαη απελεξγνπνηεκέλν γηα ηνπο 

αεξαγσγνχο, ηελ επηινγή απηή βάδνπκε 60
ν
C απφ ηελ έλδεημε απφ ην ζεξκφκεηξν ηνπ 

ιέβεηα, 

 

o Βαζκόο Απόδνζεο: Δπεηδή ην δίθηπν δηαλνκήο ηνπ ιέβεηα δελ έρεη κφλσζε ν βαζκφο 

απφδνζεο ηζνχηαη κε 0.88, 
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Πύνακασ 22: Ποςοςτό θερμικών απωλειών (%) δικτύου διανομόσ κεντρικόσ εγκατϊςταςησ θϋρμανςησ 
ό/και ψύξησ ωσ προσ την ςυνολικό θερμικό/ψυκτικό ενϋργεια που μεταφϋρει το δύκτυο, 

Ηζρύο 

ζπζηήκαηνο 

Γηέιεπζε ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο ή/θαη 20% 

ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο 

Γηέιεπζε > 20% 

ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπ 

Μόλσζε1 

θηεξίνπ 

αλαθνξάο 

Μόλσζε2 

ίζε κε ηελ 

αθηίλα 

ζσι, 

Αλεπαξθήο 

κόλσζε3 

Υσξίο 

κόλσζε 

Μόλσζε 

θηεξίνπ 

αλαθνξάο 

Με κόλσζε 

ίζε κε ηελ 

αθηίλα 

ζσι, 

{KW] [ % ] [ % ] [ % ] [ % ] [ % ] [ % ] 

Θέξκαλζε κε πςειέο ζεξκνθξαζίεο ζεξκηθνύ κέζνπ (90 - 70oC) 

20 - 100 5.5 4.5 11.0 14.0 8.0 6.5 

100 - 200 4.0 3.0 8.5 12.0 7.2 5.7 

200 - 300 3.0 2.5 6.5 10.5 6.0 4.2 

300 - 400 2.5 2.0 5.0 9.2 3.8 2.7 

> 400 2.0 1.5 4.0 7.0 3.0 2.0 
 

2.4.1.3 ΤΕΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
 

o Σύπνο, θαινξηθέξ, 

 

o Βαζκόο Απόδνζεο, Δθηηκάηε ν βαζκφο απφδνζεο ησλ ηεξκαηηθψλ κνλάδσλ ηνπ δηθηχνπ 

ζέξκαλζεο  βάζε ηεο αθφινπζεο  ζρέζεο :  

 

nem,t=nem/[frad*fin*fhydr] 

 

φπνπ  nem ε απφδνζε εθπνκπήο , πνπ ζηε δηθή καο πεξίπησζε είλαη άκεζεο απφδνζεο ζε 

εζσηεξηθφ ηνίρν 0,85 ζηνπο 90-70 
ν
C 

frad παξάγνληαο απνηειεζκαηηθφηεηαο αθηηλνβνιίαο θαη εμαξηάηαη απφ ην χςνο ησλ ρψξσλ 

πνπ ζεξκαίλνληαη, Ηζνχηαη κε 1, αθνχ ην δηακέξηζκα έρεη χςνο ιηγφηεξν απφ 4 m  

fin παξάγνληαο δηαθνπηφκελεο ιεηηνπξγίαο πνπ ζηελ πεξίπησζε καο  ηζνχηαη κε 1 ιφγσ ηεο 

ζπλερφκελεο ιεηηνπξγίαο 

fhydr παξάγνληαο γηα ηελ πδξαπιηθή ηζνξξνπία, Δθφζνλ  ην ζχζηεκα καο είλαη εθηφο 

ηζνξξνπίαο,  θαη ηζνχηαη κε 1.03, 

 

Έηζη ηειηθά ν nem,t=nem/[frad*fin*fhydr] ζα ηζνχηαη κε 0,85/(1*1*1,03) Γειαδή ν nem,t=0.82 

 

Πύνακασ 23: Απόδοςη εκπομπόσ nem τερματικών μονϊδων θϋρμανςησ, 

Σύπνο ηεξκαηηθήο κνλάδαο 
Θεξκνθξαζία κέζνπ Σ [ 

ν
C] 

90-70 70-50 50-35 

Άκεζεο απόδνζεο ζε εζσηεξηθό ηνίρν 0.85 0.89 0.91 

Άκεζεο απόδνζεο ζε εμσηεξηθό ηνίρν 0.89 0.93 0.95 

Δλδνδαπέδην ζύζηεκα ζέξκαλζεο - - 0.9 

Δλδνηνίρην ζύζηεκα ζέξκαλζεο - - 0.87 

ύζηεκα ζέξκαλζεο νξνθήο - - 0.85 
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Πύνακασ 24: Παρϊγοντασ αποτελεςματικότητασ ακτινοβολύασ, 

Γηα ηεξκαηηθέο κνλάδεο ζέξκαλζεο ζε ρώξνπο frad 

Με ύςνο <4m 1.00 

Με ύςνο από 4 m έσο 6 m 0.95 

Με ύςνο από 6 m έσο 10 m 0.90 

Με ύςνο κεγαιύηεξν από 10 m 0.85 

Mε αλαθπθινθνξία αέξα γηα κεγάια ύςε 1.00 

 
Πύνακασ 25: Παρϊγοντασ διακοπτόμενησ λειτουργύασ, 

Γηα ηεξκαηηθέο κνλάδεο ζέξκαλζεο κε: Fim 

πλερή ιεηηνπξγία 1.00 

Γηαθνπηόκελε ιεηηνπξγία 0.97 

  

 

Πύνακασ 26: Παρϊγοντασ για την υδραυλικό ιςορροπύα, 

Γηα ηεξκαηηθέο κνλάδεο ζέξκαλζεο κε: fhydr 

Τδξαπιηθά εμηζνξξνπεκέλν ζύζηεκα 1.00 

ύζηεκα εθηόο ηζνξξνπίαο 1.03 

 

2.4.1.4 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
 

o Σύπνο: ηελ πεξίπησζε καο ερνπκε θπθινθνξηηή ηζρχνο 260W , 

 

o Αξηζκόο: έρνπκε έλαλ θεληξηθφ θπθινθνξεηή,  
 

o Ηζρύο (kW):  Ζ ηζρχο ηνπ θπθινθνξεηή επηκεξίδεηαη ζην δηακέξηζκα καο αλάινγα κε ηα 

ρηιηνζηά ζέξκαλζεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηα θνηλφρξηζηα ηεο πνιπθαηνηθίαο φπνπ είλαη 

πεξίπνπ 38 νπφηε ζε ηζρχ αληηζηνηρεί ζε  (10W). 
 

 
ηελ δεχηεξε ελφηεηα ζα εμεηάζνπκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα ζπζηήκαηα ςχμεο, 

2.4.2 ΨΥΞΗ 
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2.4.2.1 ΡΑΑΓΩΓΗ 
 

o Σύπνο: ην ππφ κειέηε θηίξην, ππάξρεη έλα επίηνηρν θιηκαηηζηηθφ, 

 

o Πεγή ελέξγεηαο: Σν θιηκαηηζηηθφ ηξνθνδνηείηαη κε ειεθηξηθφ ξεχκα,  

 

o Ηζρύο (kW): Ζ κνλάδα είλαη ηζρχνο 9000 BTU, πνπ αληηζηνηρεί ζε 2,75KW  ςπθηηθήο ηζρχνο, 

 

o Βαζκόο Απόδνζεο: Ο  βαζκφο απφδνζεο ηζνχηαη κε 1ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ, 

 

o Ολνκαζηηθόο δείθηεο απνδνηηθόηεηαο, EER: Δπεηδή ε κνλάδα έρεη ςπθηηθή ηζρχ 2,75KW 

θαη ηξαβάεη ηζρχ 1,03KW θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ν ζπληειεζηήο ηζνχηαη κε 2.67. 

2.4.2.2 ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

o Ηζρύο (kW): Δθφζνλ είλαη πνιχ κηθξφ ην ζχζηεκα δηαλνκήο κεηαθέξεη ηελ ηζρχ ςχμεο ρσξίο 
απψιεηεο. 

 

o Υώξνο δηέιεπζεο: Οη ζσιήλεο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο δηέξρνληαη απφ εζσηεξηθφ ρψξν , 

 

o Βαζκόο Απόδνζεο: Δηζάγεηαη ν βαζκφο απφδνζεο (απφ 0 έσο 1) γηα ην δίθηπν δηαλνκήο 

ςπρξνχ κέζνπ, Ο βαζκφο απφδνζεο ηζνχηαη κε 1, ιφγσ ηνπ πνιχ κηθξνχ κήθνπο ηνπ δηθηχνπ. 

o Μόλσζε: Έλδεημε χπαξμεο ζεξκνκφλσζεο γηα ηνπο αεξαγσγνχο, επηιέγνληαο ην αληίζηνηρν 
ζχκβνιν ειέγρνπ, Σν πεδίν είλαη απελεξγνπνηεκέλν γηα ην δίθηπν δηαλνκήο ςπρξνχ κέζνπ. 

 

2.4.2.3 ΤΕΜΑΤΙΚΕΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ 

o Σύπνο: Σν ίδην ην θιηκαηηζηηθφ είλαη θαη ηεξκαηηθή κνλάδα,  

 
o Βαζκόο Απόδνζεο: Ηζνχηαη κε 1 δηφηη νη απψιεηεο είλαη κεδακηλέο,  

2.4.2.4 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 

o Σύπνο: Σν θιηκαηηζηηθφ έρεη ελζσκαησκέλν αλεκηζηήξα πνπ ε θαηαλάισζε ηνπ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην δείθηε απνδνηηθφηεηαο, 

ΖΜΔΗΧΖ:  Eπεηδή ην ππάξρνλ θιηκαηηζηηθφ θαιχπηεη 16 m
2
 θαη δελ αξθεί γηα λα θαιχςεη ηηο 

αλάγθεο ηνπ δηακεξίζκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ ΚΔΝΑΚ(ηνπιάρηζηνλ 50% ηνπ 

δηακεξίζκαηνο λα ςχρεηαη),, ζα πξέπεη λα εηζάγνπκε επηπιένλ πιαζκαηηθφ ζχζηεκα ςχμεο. Οη 

πξνδηαγξαθέο ηνπ πιαζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ςχμεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά κέζα ζηνλ ΣΟΣΔΔ1 

ζει,92(EER=3, κεδεληθή ηζρχο). 
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2.4.3 ΖΝΧ 
ηελ ηξίηε ελφηεηα ζα εμεηάζνπκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα ζπζηήκαηα δεζηνχ λεξνχ 

ρξήζεο, 

 

 

2.4.3.1 ΡΑΑΓΩΓΗ 

o Σύποσ: Ηλεκτρικόσ θερμαντόρασ. 
 

o Πηγό ενϋργειασ: Ηλεκτρικό ρεύμα. 
 

o Ιςχύσ (ΚW): 4 ΚW. 
 

o Βαζκόο Απόδνζεο: Δπειδό η ηλεκτρικό αντύςταςη εύναι εμβαπτιςμϋνη μϋςα ςτο 
θερμοςύφωνα δεν ϋχουμε απώλειεσ. 

 
o Ιαν, - Δεκ,: Επειδό το διαμϋριςμα τροφοδοτεύται με ΖΝΦ μόνο από το ςυγκεκριμϋνο 

ςύςτημα, ο βαθμόσ κϊλυψησ ιςούται με 1. 

2.4.3.2 ΔΥΚΤΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 

o Σύποσ: Σο ΖΝΦ μεταφϋρεται μϋςα ςε εντοιχιςμϋνη μονωμϋνη ςωλόνα. 
 

o Ανακυκλοφορύα: Ένδειξη ύπαρξησ ανακυκλοφορύασ ΖΝΦ, επιλϋγοντασ το αντύςτοιχο 
ςύμβολο ελϋγχου,  

 
o Φώροσ διϋλευςησ: Η ςωλόνα διϋρχεται ςε εςωτερικό χώρο.  

 
o Βαζκόο Απόδνζεο: Δπειδό το μόκοσ τησ ςωλόνωςησ εύναι μικρότερη από 4m δεν ϋχουμε 

απώλειεσ. 

2.4.3.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

 
o Βαζκόο Απόδνζεο: Λφγν ησλ πιεπξηθψλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ απφ ην ηνίρσκα ηνπ 

ζεξκαληήξα θαη επεηδή βξίζθεηαη ζε εζσηεξηθφ ρψξν  παξνπζηάδεηαη ν βαζκφο απφδνζεο 

κεησκέλνο θαηά  2%. 
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2.5 ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΡΟ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΕΙΣΜΑΤΟΣ 
 

2.5.1 ΕΝΕΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
ην παξαθάησ  γξάθεκα  παξνπζηάδεηαη  ε ελεξγεηαθή θαηάηαμε ηνπ θηηξίνπ ζχκθσλα κε ηνλ 
ΚΔΝΑΚ θαη  παξαηίζεληαη  αλαθνξηθά  ζηνηρεία γηα ηελ πξσηνγελή  ηνπ ρξήζε, Σν δηακέξηζκα 

θαηαηάζζεηαη ζηελ ελεξγεηαθή θαηεγνξία Ζ κε δείθηε 375.3/110.3= 3.4 Κ.Α. 

 

 
 

Όπσο  παξαηεξνχκε ζην πιαίζην ηεο ελεξγεηαθήο θαηάηαμεο, βξηζθφκαζηε ζην ρακειφηεξε δπλαηή 
βαζκίδα αμηνιφγεζεο, Φαίλεηαη φηη νη απαηηήζεηο γηα ζέξκαλζε θαζψο θαη γηα δεζηφ λεξφ ρξήζεο, 

είλαη ππεξηξηπιάζηεο απφ ην θηίξην αλαθνξάο. Απηέο είλαη θαη νη θπξηφηεξεο αηηίεο πνπ εθηνμεχνπλ ην 

πνζφ ηεο πξσηνγελνχο  ελέξγεηαο  ηνπ δηακεξίζκαηνο. 
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2.5.2 ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ 
ηνλ παξαθάησ  πίλαθα  παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο θαηαλαιψζεηο γηα ην 

θηίξην αλαθνξάο πνπ παξακέλεη αλαιινίσην γηα θάζε επηκέξνπο πεξίπησζε. 
 

 
 
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί , παξνπζηάδνληαη νη θαηαλαιψζεηο ηνπ ππφ κειέηε δηακεξίζκαηνο   

αλαθνξηθά κε  ηηο ελεξγεηαθέο ηνπ απαηηήζεηο  θαη θαηαλαιψζεηο  ρσξηζκέλεο αλά κήλα, θαζψο θαη 

ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο κνξθέο ελέξγεηαο. 
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Δίλαη πξνθαλέο φηη νη θαηαλαιψζεηο ηνπ ππάξρνληνο θηηξίνπ είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο απφ εθείλεο ηνπ 
θηηξίνπ αλαθνξάο, θαζψο ην πξψην  πιεξνί ειάρηζηεο  πξνδηαγξαθέο κφλσζεο θαη εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο. 
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2.5.3 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 
ε απηφ ην ηκήκα παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο νηθνλνκηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ θηηξίνπ  
αλαθνξάο θαη εθείλνπ πνπ κειεηάκε. 

 

 
 
Βνιηδνζθνπψληαο ην παξαπάλσ πιαίζην, παξαηεξνχκε ηελ ηεξάζηηα δηαθνξά ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο 

πνπ παξνπζηάδνπλ ηα δχν θηίξηα, ε νπνία ππεξβαίλεη ην 100%.  
 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ηνπ δηακεξίζκαηνο καο, είλαη πξνθαλέο φηη ρξήδεη βειηησηηθψλ 

κεηαηξνπψλ. Απηέο ζα έρνπλ ζθνπφ ηελ κείσζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ακέζσο 

κεηά ηηο αιιαγέο, θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ ζπλεηζθνξά ησλ 
κεηαηξνπψλ ζε κεζνπξφζεζκν επίπεδν. 
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3 ΣΕΝΑΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΣΚΙΑΣΤΩΝ 
 
ην πξψην ζελάξην ζα εμεηάζνπκε ηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ ππφ εμέηαζε δηακεξίζκαηνο, 

θάλνληαο ζπγθεθξηκέλεο βειηησηηθέο κεηαηξνπέο ζην θέιπθνο. Οη αιιαγέο απηέο αθνξνχλ ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ θνπθσκάησλ κε λέα, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζηηο δηαθαλείο επηθάλεηεο, 
θαζψο θαη ηελ εγθαηάζηαζε ζθηάζηξσλ. Απηέο νη αιιαγέο εθηφο απφ ηελ κείσζε ησλ ελεξγεηαθψλ 

απαηηήζεσλ, ζπκβάινπλ ζεκαληηθά θαη ζηελ ειάηησζε ηηο ζηάζκεο ηνπ εμσηεξηθνχ ζνξχβνπ. 

 

3.1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 
 

 
ε πξψηε θάζε πξνβαίλνπκε ζε αιιαγή ησλ παιαηψλ θνπθσκάησλ, κε θαηλνχξγηα κεηαιιηθά πιαίζηα 

κε δηπιφ παινπίλαθα. Σα ελ ιφγσ πιαίζηα δηαζέηνπλ ζεξκνδηαθνπή 12 mm θαη δηάθελν 12 mm 

κεηαμχ ησλ γπάιηλσλ επηθαλεηψλ. 
 

3.1.1 ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΙΦΑΝΕΙΕΣ 

 

 
 

 

Οη θχξηεο αιιαγέο παξνπζηάδνληαη ζηελ ζεξκνπεξαηφηεηα, ηελ δηαπεξαηφηεηα ησλ θνπθσκάησλ. 
Δπίζεο  ζεκαληηθέο είλαη νη  κεηψζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ δηείζδπζε αέξα θαη ζηνπ ζπληειεζηή 

ζεξκνγεθπξψλ. 

 

 
Οη ζπληειεζηέο ηεο ζεξκνπεξαηφηεηαο ησλ λέσλ θνπθσκάησλ βξίζθνληαη ζηνλ πίλαθα παξαθάησ. 

 
Πύνακασ 17 : Συπικϋσ τιμϋσ του ςυντελεςτό θερμοπερατότητασ κουφωμϊτων Uw [W/(m2K)] ανϊλογα με 
τον τύπο του πλαιςύου, τον τύπο του υαλοπύνακα και το ποςοςτό πλαιςύου, 

Σύπνο 

πιαηζίνπ 

Πνζνζηό 

πιαηζίνπ 

Ff 

Ταινπίλαθαο 

κνλόο 

Γίδπκνο παινπίλαθαο Γίδπκνο παινπίλαθαο 

κε επίζηξσζε 

κεκβξάλεο ρακειήο 

εθπεκςηκόηεηαο 

Με 

δηάθελν 

αέξα 6mm 

Με 

δηάθελν 

αέξα 

12mm 

Με 

δηάθελν 

αέξα 6mm 

Με 

δηάθελν 

αέξα 

12mm 

[%] [W/(m
2
K) [W/(m

2
K) [W/(m

2
K) [W/(m

2
K) [W/(m

2
K) 

Μεηαιιηθό 

πιαίζην ρσξίο 

ζεξκνδηαθνπή 

20% 6.0 4.1 3.7 3.6 3.0 

30% 6.1 4.5 4.1 4.0 3.5 

40% 6.2 4.8 4.5 4.4 4.0 
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Σύπνο 

πιαηζίνπ 

Πνζνζηό 

πιαηζίνπ 

Ff 

Ταινπίλαθαο 

κνλόο 

Γίδπκνο παινπίλαθαο Γίδπκνο παινπίλαθαο 

κε επίζηξσζε 

κεκβξάλεο ρακειήο 

εθπεκςηκόηεηαο 

Με 

δηάθελν 

αέξα 6mm 

Με 

δηάθελν 

αέξα 

12mm 

Με 

δηάθελν 

αέξα 6mm 

Με 

δηάθελν 

αέξα 

12mm 

[%] [W/(m
2
K) [W/(m

2
K) [W/(m

2
K) [W/(m

2
K) [W/(m

2
K) 

Μεηαιιηθό 

πιαίζην ρσξίο 

ζεξκνδηαθνπή 

12mm 

20% - 3.6 3.2 3.1 2.6 

30% - 3.5 3.2 3.0 2.7 

40% - 3.5 3.2 3.0 2.8 

Μεηαιιηθό 

πιαίζην ρσξίο 

ζεξκνδηαθνπή 

12mm 

20% - 3.4 3.0 2.9 2.3 

30% - 3.3 3.0 2.9 2.4 

40% - 3.2 3.0 2.9 2.4 

πλζεηηθό 

πιαίζην 

20% - 3.4 3.0 2.9 2.2 

30% - 3.3 2.9 2.9 2.3 

40% - 3.2 2.9 2.9 2.4 

Ξύιηλν 

πιαίζην 

20% 5.0 3.2 2.9 2.7 2.1 

30% 4.7 3.1 2.8 2.6 2.1 

40% 4.3 3.0 2.7 2.6 2.1 

Γηπιό 

παξάζπξν 

(μύιηλν)* 

20% 2.4 - - - - 

30% 2.3 - - - - 

40% 2.1 - - - - 

Δμσηεξηθέο πόξηεο 

Τιηθό Υσξίο παινπίλαθεο  [W/(m
2
K) 

Μέηαιιν 6.0 

πλζεηηθό 3.5 

Ξύιν 3.5 

 

 

Ζ δηαπεξαηφηεηα ππνινγίδεηαη παξαθάησ. 

 
Πύνακασ 27: Τπολογιςμόσ διαπερατότητασ ανϊ όψη μετϊ την αντικατϊςταςη κουφωμϊτων, 

 

 

 

Ζ ηηκή ηεο δηείζδπζεο ηνπ αέξα αλέξρεηαη ζε 65(m
3
/h) θαη ππνινγίδεηαη ζπκθσλα κε ηνλ πίλαθα 29. 

 
 

 
 

Όψεισ gl Ff gw 
¨Οψη 2 0.60 0.36 0.38 
Όψη 3 0.60 0.42 0.23 
¨Οψη 4 0.60 0.36 0.38 
¨Οψη 5 0.60 0.36 0.38 
¨Οψη 6 0.60 0.42 0.23 
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Πύνακασ 28 ύγκριςη ςυντελεςτών διεύςδυςησ αϋρα από κουφώματα (m3/h) πρό και μετϊ  αλλαγόσ, 

 

 

Δπίζεο  κεηψλεηαη θαηαθφξπθα ν ζπληειεζηήο ησλ  ζεξκνγεθπξψλ, αθνχ ηα λέα θνπθψκαηα 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά κεησκέλεο απψιεηεο, 
 

 
 

 

Πλϋον ο ςυντελεςτόσ θερμογεφυρών εύναι  3.6W/K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Όψεισ 

Θερμενόμενη/ψυχό
μενη επιφϊνεια 

διαφανών 
επιφανειων 

Συπικϋσ τιμϋσ 
αεριςμού λόγω 

ύπαρξησ 
χαραμϊδων ανϊ 

μονϊδα επιφανεύασ 
κουφώματοσ 

πληειεζηήο 

δηείζδπζε αέξα 

από θνπθώκαηα 

(m
3
/h) (πξό 

αιιαγήο) 

πληειεζηήο 

δηείζδεζεο αέξα 

από θνπθώκαηα 

(m
3
/h) (κεηά 

αιιαγήο) 

Όψη 1 2.64 4.8 31.152 12.672 
¨Οψη 2 1.3 6.2 19.63 8.06 
Όψη 3 3.15 4.8 37.17 15.12 
¨Οψη 4 1.56 6.2 23.556 9.672 
¨Οψη 5 0.35 6.2 3.045 2.17 
¨Οψη 6 3.78 4.8 44.604 18.114 
ύνολο - - 145 65 
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3.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΙΑΣΤΩΝ 

 
Καηφπηλ πξνρσξνχκε ζηελ ηνπνζέηεζε ζθηάζηξσλ κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ςχμεο θπξίσο 
θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Σα ζθίαζηξα παξέρνπλ επίζεο πξνζηαζία θαηά ηνπ αλέκνπ ηνπο 

ρεηκεξηλνχο κήλεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ζέξκαλζεο.  

Ζ εγθαηάζηαζε ζθηάζηξσλ έρεη αληίθηππν ζηηο δηαθαλείο  ζηηο αδηαθαλείο επηθάλεηεο θαζψο 
επεξεάδεη ηελ πξφζπησζε ειηαθνχ θσηφο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο.   

 

 
 

3.2.1 ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΙΦΑΝΕΙΕΣ 

   

 
 
 
 

3.2.2 ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΙΦΑΝΕΙΕΣ 
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3.3 ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΣΕΝΑΙΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΚΙΑΣΤΩΝ 

 

3.3.1 ΕΝΕΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

 
 

ην παξαπάλσ πιαίζην παξαηεξνχκε κηα θαηλνκεληθά κηθξή κείσζε ζηελ πξσηνγελή ελέξγεηα ηνπ 
ηνκέα ηεο ζέξκαλζεο, πνπ αθελφο δελ αιιάδεη ηελ ελεξγεηαθή θαηάηαμε ηνπ θηηξίνπ, αθεηέξνπ φκσο 

έρεη νπζηαζηηθφ αληίθηππν ζηελ πνηφηεηα δσήο. Απηέο νη αιιαγέο βάδνπλ ηηο βάζεηο γηα έλα πνην 

ζεξκνκνλσκέλν θηίξην, ζην νπνίν άιιεο πηζαλέο κεηαηξνπέο ζα έρνπλ θαιχηεξν απνηέιεζκα. 
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3.3.2 ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

 

 
 

Οη θαηαλαιψζεηο πνπ κεηψλνληαη, αθνξνχλ θπξίσο ηνλ ηνκέα ηεο ζέξκαλζεο αθνχ ηα θνπθψκαηα θαη 

ηα ζθίαζηξα πνπ ηνπνζεηνχληαη, κνλψλνπλ ζεξκηθά ην ρψξν. 
Δπίζεο εκθαλίδεηαη κείσζε ζηελ θαηαλάισζε πεηξειαίνπ θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο πνπ επηδξά 

θαη ζηελ εθπνκπή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 
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3.3.3 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

 
 
ην θνκκάηη ηεο νηθνλνκνηερληθήο αλάιπζεο βιέπνπκε φηη ην εηήζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο κεηψλεηαη 

θαηά πεξίπνπ 250€, δειαδή 22%. Απηή ε κείσζε, αλ θαη  θαίλεηαη  ηθαλνπνηεηηθή απφ ηερληθήο 

πιεπξάο, δελ είλαη απφ νηθνλνκηθήο, εάλ αλαινγηζζνχκε  ην πνζφ πνπ έρεη δαπαλεζεί θαη ηελ 
καθξνρξφληα πεξίνδν πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ απφζβεζε. 
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4 ΣΕΝΑΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΣΚΙΑΣΤΩΝ ΚΑΙ  ΗΛΙΑΚΟΥ  ΣΥΛΛΕΚΤΗ 
 
ε απηφ ην ζελάξην, ζα ζπλερίζνπκε ηηο βειηησηηθέο αιιαγέο ζε ζπλδηαζκφ κε ην ζελάξην 1. Έηζη ζα  

εγθαηαζηήζνπκε ειηαθφ ζπιιέθηε γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ γηα ΕΝΥ, Απηφ ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ θαηαθφξπθε κείσζε ηεο δαπάλεο ζε ειεθηξηθφ ξεχκα. 

 

4.1 ΗΛΙΑΚΟΣ  ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 
 
 

 

o Σύπνο: Απιφο επίπεδνο, 

 

o Θέξκαλζε: ηελ πεξίπησζε καο δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζέξκαλζε,  
 

o ΕΝΥ: Απνθιεηζηηθή ζέξκαλζε γηα ΕΝΥ, 

 

o πληειεζηήο αμηνπνίεζεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο γηα ΕΝΥ :  χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 5,8 

ζει, 133 ζπληειεζηήο ηζνχηαη κε 0.344, επεηδή ν ειηαθφο ηνπνζεηήηαη κε θιίζε 45
 ν
 κνηξψλ, 

ψζηε λα εθκεηαιιεπφκαζηε φζν ην δπλαηφλ απνδνηηθφηεξα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θαηά ηνπο 

ρεηκεξηλνχο κήλεο, 

 
o πληειεζηήο αμηνπνίεζεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο γηα ζέξκαλζε ρώξσλ: Ο ζπιιέθηεο δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζέξκαλζε ρψξσλ 

 
o Δπηθάλεηα (m

2
): Δηζάγεηαη ε ηηκή 2 ηεηξαγσληθά κέηξα,  

 

o Πξνζαλαηνιηζκόο, γ (deg),:  Νφηηνο πξνζαλαηνιηζκφο 180 κνίξεο, 

 
o Κιίζε β (deg),: Δηζάγεηαη ε θιίζε 45 κνηξψλ, 

 

o πληειεζηήο ζθίαζεο  F_s,:  Δπεηδή ν νξίδνληαο είλαη ειεχζεξνο, ν ζπληειεζηήο ηζνχηαη κε 
ηε κνλάδα (1), 
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4.2 ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕΝΑΙΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΚΙΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ 
 

4.2.1 ΕΝΕΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

 

Με ηελ δεχηεξε θαηά ζεηξά παξέκβαζε ζην δηακέξηζκα, πεηπραίλνπκε πνιχ κεγάιε κείσζε ηεο 
πξσηνγελνχο ελέξγεηαο πνπ δαπαλνχληαλ γηα ηελ ζέξκαλζε ηνπ δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο, Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα, ηελ αλαβάζκηζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηεγνξίαο ζε Δ κε δείθηε  238.2/110.3=2.15 Κ.Α. 
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4.2.2 ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

 

ην θνκκάηη ησλ θαηαλαιψζεσλ είλαη εκθαλήο ε θαηαιπηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ ειηαθνχ ζπιιέθηε ζηελ 

κείσζε ηεο ρξήζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Δπίζεο βιέπνπκε πιένλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο 

ελέξγεηαο γηα δεζηφ λεξφ ρξήζεο. 
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4.2.3 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 

 
 

Αλαιχνληαο ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ πηλάθσλ,  βιέπνπκε φηη νη 

πξαγκαηνπνηνχκελεο κεηαηξνπέο ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθφηαηα ζηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

θαηάηαμεο, θαζψο θαη ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηακεξίζκαηνο.  Σν εηήζην θφζηνο  κεηψλεηαη 

θαηά πεξίπνπ 440 € πνπ κεηαθξάδεηαη πνζνηηθά ζε 30 %,Με πεξίνδν απνπιεξσκήο ηα 11 έηε 

πεξίπνπ.  
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5 ΣΕΝΑΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΣΚΙΑΣΤΩΝ,  ΗΛΙΑΚΟΥ  ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
 

ε απηφ ην ζελάξην ζα πξνρσξήζνπκε ζε κία αθφκα θίλεζε βειηίσζεηο, πάληα ζε ζπλέρεηα ησλ δχν 

πξνεγνχκελσλ ζελαξίσλ, ηεο ελεξγεηαθεο απφδνζεο. Θα εγθαηαζηήζνπκε ελα θσηνβνιηαΐθφ 
ζπζηήκα, πνπ εθκεηαιιεπφκελν ηελ δχλακε ηνπ ειίνπ, εμππεξεηεί πιήξσο ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο 

ηνπ ππφ κειέηε θηηξίνπ. Σν ζχζηεκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε, έρεη ηζρχ 2 KW θαη θαιχπηεη 16m
2 

ζηελ ηαξάηζα ηνπ θηηξίνπ. Δίλαη ηνπνζεηεκέλν κε λφηην πξνζαλαηνιηζκφ  θαη έρεη θιίζε 30
ν
.Σν 

ζχζηεκα έρεη εθεδξεία δχν εκεξψλ θαη βνεζεηηθή γελλήηξηα γηα ηελ θφξηηζε ησλ κπαηαξηψλ ζε 

πεξίπησζε κεγαιχηεξεο πεξηφδνπ λεθψζεσλ. 

 
 

 
 
 

5.1 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ  
 

 

o Σύπνο: Καζνξίδεηαη ν ηχπνο ησλ ΦΒ, Γηα ηελ παξαπάλσ θαηαζθεπή ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
κνλνθξπζηαιιηθά πιαίζηα. 

 

o πληειεζηήο αμηνπνίεζεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο.: Δηζάγεηαη ν εηήζηνο ζπληειεζηήο 
αμηνπνίεζεο ηεο δηαζέζηκεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ ΦΒ.  

 

Ο κέζνο εηήζηνο ζπληειεζηήο αμηνπνίεζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο δείρλεη ηε κέζε εηήζηα 
απφδνζε, κε ηελ νπνία ην Φ/Β κεηαηξέπεη ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα, Ζ κέζε 

εηήζηα απφδνζε κηαο Φ/Β εγθαηάζηαζεο ζπλεθηηκάηαη απφ: 

 Σελ νλνκαζηηθή απφδνζε ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ πνπ δίλεη ν θαηαζθεπαζηήο θαη αλαθέξεηαη ζε 

ζπλζήθεο εξγαζηεξίνπ, δειαδή ζε έληαζε ειηαθήο αθηηλνβνιίαο 1000 W/m2 θαη 

ζεξκνθξαζία Φ/Β ζηνηρείνπ ζπλήζσο 25oC. Ζ νλνκαζηηθή απφδνζε είλαη ν ιφγνο ηεο 
παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνο ηε ζπλνιηθή πξνζπίπηνπζα ειηαθή αθηηλνβνιία 

θάζεηεο πξφζπησζεο ζην Φ/Β πιαίζην, Ζ ειεθηξηθή απφδνζε εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ησλ 

Φ/Β ζηνηρείσλ: κνλνθξπζηαιιηθφ, πνιπθξπζηαιιηθφ θ.ά. 

 Σηο πηζαλέο απψιεηεο εγθαηάζηαζεο ιφγσ παιαηφηεηαο ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ  

 Σελ ζπλνιηθή νλνκαζηηθή απφδνζε ηεο Φ/Β εγθαηάζηαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

βνεζεηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ηπρφλ ρξεζηκνπνηνχληαη φπσο δηαλνκείο, κεηαηξνπείο, 

κπαηαξίεο θ.ά. 

 Σηο πηζαλέο απψιεηεο εγθαηάζηαζεο ιφγσ θαθήο ζπληήξεζεο, πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ 

πεξηνρήο, θαθνχ αεξηζκνχ ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ θ.ά. Ζ κέζε πξαγκαηηθή απφδνζε ησλ Φ/Β 
ζηνηρείσλ ζε ζπλζήθεο εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηα θιηκαηηθά δεδνκέλα ηεο Διιάδαο, 

φπσο έρεη θαηαγξαθεί ζε δηάθνξεο εγθαηαζηάζεηο, θπκαίλεηαη πεξίπνπ 15% ρακειφηεξα απφ 

ηελ νλνκαζηηθή απφδνζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
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Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ απσιεηψλ νξίδεηαη σο ην άζξνηζκα ησλ επί κέξνπο ζπληειεζηψλ κείσζεο, ιφγσ 

παιαηφηεηαο, ηξφπνπ ζχλδεζεο θαη ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Φ/Β, Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο 
ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηεξίνπ, ν κέζνο εηήζηνο ζπληειεζηήο αμηνπνίεζεο ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο (κέζε εηήζηα απφδνζε) ηνπ Φ/Β ιακβάλεηαη ίζνο κε ηνλ νλνκαζηηθφ βαζκφ απφδνζεο 

κεησκέλν θαηά ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ απσιεηψλ. 

o Δπηθάλεηα (m
2
): Δηζάγεηαη ε ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ ΦΒ.  

 

o Ηζρύο (kW): Δηζάγεηαη ε ζπλνιηθή νλνκαζηηθή ηζρχο ησλ ΦΒ. 

  
o Πξνζαλαηνιηζκόο, γ (deg): Δηζάγεηαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηθάλεηαο ησλ 

θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ, Γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο επηιέγεηαη λφηηνο 

πξνζαλαηνιηζκφο. 
 

Οη βαζηθέο παξάκεηξνη ζέζεο εγθαηάζηαζεο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο σο πξνο ηνλ λφην, ε θιίζε ηεο επηθάλεηάο ηνπο σο πξνο ην νξηδφληην επίπεδν 

θαη ν ζπληειεζηήο ζθίαζεο. 
Ο πξνζαλαηνιηζκφο (αδηκνχζην γ) ηνπνζέηεζεο ηνπ Φ/Β ζηνηρείνπ είλαη ε απφθιηζή ηνπ απφ ηνλ λφην 

ηεο  πεξηνρήο εγθαηάζηαζεο, Ο βέιηηζηνο πξνζαλαηνιηζκφο γηα ηα Φ/Β είλαη ν λφηηνο κε κηθξή 

απφθιηζε ±5
ν
. 

 

o Κιίζε, β (deg):  Δηζάγεηαη ε θιίζε ηεο επηθάλεηαο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ, Σν 

γεσγξαθηθφ πιάηνο ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην δηακέξηζκα ηζνχηαη κε θ=40
ν
, έηζη 

ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 5,13 ζει, 137 επηιέγεηε θιίζε 30
ν
 ηνπ θσηνβνιηατθνχ πιαηζίνπ γηα 

εηήζηα πεξίνδν. 

 

Πίλαθαο 29: πλάξηεζε γεσγξαθηθνύ πιάηνπο πεξηνρήο κε θιίζε. 

Γεσγξαθηθό πιάηνο 

ηεο πεξηνρήο (θ) ζε (
ν
) 

Θεξηλή πεξίνδνο Δηήζηα πεξίνδνο Υεηκεξηλή πεξίνδνο 

Φ=35
 ν
 7 25 44 

Φ=36
 ν
 8 26 45 

Φ=37
 ν
 9 27 46 

Φ=38
 ν
 10 28 47 

Φ=39
 ν
 11 29 48 

Φ=40
 ν
 12 30 49 

Φ=41
 ν
 13 31 50 

 

 
o πληειεζηήο  θίαζεο: Δηζάγεηαη ν ζπληειεζηήο ζθίαζεο ηεο επηθάλεηαο ησλ ΦΒ, ιφγσ 

πεξηβάιινληα ρψξνπ, ε πεξίπησζε ειεχζεξνπ νξίδνληα ν ζπληειεζηήο ηζνχηαη κε ηε κνλάδα 

(1), ελψ γηα πιήξε ζθίαζε ηζνχηαη κε κεδέλ (0).  

 

Παξαθάησ βιέπνπκε φηη ε ζπλεηζθνξά ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ζα είλαη θαη ζηελ ζέξκαλζε, 

αθνχ πιένλ ζα θάλνπκε ρξήζε ειεθηξηθψλ ζσκάησλ. 
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5.2 ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕΝΑΙΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΚΙΑΣΤΩΝ,  ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΚΑΙ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

5.2.1 ΕΝΕΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
 

 

ην ηξίην θαη ηειεπηαίν ζελάξην, ηνπνζεηψληαο ηελ θσηνβνιηατθή καο εγθαηάζηαζε,  παξαηεξνχκε  

αξθεηά κεγάιε δηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα πνπ έρεη ζηελ ζπλνιηθή θαηαλάισζε πξσηνγελνχο 

ελέξγεηαο. Πιένλ παξαηεξνχκε φηη πξσηνγελήο ελέξγεηα ζηελ ζέξκαλζε έρεη κεησζεί πεξίπνπ ζην 

κηζφ, αθνχ ζηελ ζπλέρεηα ζα ππάξρεη θαη ρξήζε ειεθηξηθψλ ζσκάησλ. Δπίζεο φπσο θαίλεηαη ζηελ 

εηθφλα έρνπκε αξθεηά κηθξή θαηαλάισζε γηα ςχμε θαη ΕΝΥ. 
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5.2.2 ΑΡΑΙΙΤΗΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

 

 

ην ηνκέα ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ, ε κεγαιχηεξε  κεηαβνιή παξνπζηάδεηαη ζηελ ρξήζε 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο  ε νπνίν κεδελίδεηαη. Αθφκα βειηίσζε έρνπκε θαη ζην πεηξέιαην, αθνχ πιένλ 

γηλεηαη ιηγφηεξε ρξήζε ηνπ ιέβεηα. Απηά νθείινληαη φπσο παξαηεξνχκε ζηηο ελεξγεηαθέο 

θαηαλαιψζεηο ζηελ ελέξγεηα πνπ παίξλνπκε απφ ην θσηνβνιηατθφ. 

5.2.3 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

 

Πιένλ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο έρεη κηα εληππσζηαθή κείσζε ηεο ηάμεσο  ησλ 860 € αλά έηνο, πνπ 

αληηζηνηρεί  ζε  εμνηθνλφκεζε 58% ηηο ζπλνιηθήο  ιεηηνπξγηθήο δαπάλεο. Αλ θαη ην θφζηνο  κηαο 

ηέηνηαο επέλδπζεο είλαη ζεκαληηθφ, ηα αληηζηαζκηζηηθά νθέιε πνπ παξέρεη είλαη πνιχ αμηφινγα. Γηα 

ηελ ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε απαηηείηαη ρξφλνο απνπιεξσκήο 11  εηψλ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο 
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πξνεγνχκελεο βειηησηηθέο θηλήζεηο. Απηή ε αχμεζε κε βάζε ην θεθάιαην πνπ έρεη επελδπζεί 

απνθέξεη κεγάιν πνζνζηφ θέξδνπο.  

6 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ 
 
Γηα ηελ απινπνίεζε ηεο εμαγσγήο ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ θξίλεηαη ζθφπηκε ε δεκηνπξγία ηνπ 

παξαθάησ πίλαθα, ν νπνίνο παξνπζηάδεη επηγξακκαηηθά φια ηα απνηειέζκαηα ησλ επί κέξνπο 

βειηησηηθψλ κεηαηξνπψλ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζα αλαιπζνχλ  παξαθάησ κε αληίζηνηρα γξαθήκαηα. 

 

Πύνακασ 30: ΤΓΚΕΝΣΡΨΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ, 

ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

ελάξηα Αξρηθό Πξώην Γεύηεξν Σξίην 

Παξαηεξήζεηο 
Τπάξρνπζα 

θαηαζθεπή 

Αληηθαηάζηαζε 
θνπθσκάησλ – 

εγθαηάζηαζε 

ζθηάζηξσλ 

Αιιαγή ιέβεηα – 
Δγθαηάζηαζε 

ειηαθνχ 

ζπιιέθηε 

Δγθαηάζηαζε 

Φ/Β ζπζηήκαηνο 

Θέξκαλζε 

(KW/m
2
) 

258.6 204.6 204.6 119 

Φύμε (KW/m
2
) 86.5 23 23 4 

ΕΝΥ (KW/m
2
) 90.1 90.1 10.6 1.8 

πλεηζθνξά ΑΠΔ 

– ΖΘ (KW/m
2
) 

0 0 0 0.8 

ύλνιν (KW/m
2
) 375.3 317.8 238.2 124.8 

Δμνηθνλόκεζε 

πξσηνγελνύο 

ελέξγεηαο (KW/m
2
) 

0 15.3 36.5 67 

Λεηηνπξγηθό 

θόζηνο (€) 
1473.9 1211.9 1035.1 612.5 

Μείσζε εθπνκπώλ 

CO2 
0 14.2 41.3 87.3 

Έηε απνπιεξσκήο 0 11.8 10.7 11 

 

ε απηφ ην γξάθεκα παξνπζηάδνληαη  φιεο νη θαηαλαιψζεηο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο αλά ηειηθή ρξήζε 

ηαπηφρξνλα ψζηε λα απνδνζεί απεηθνληζηηθά φζα πξναλαθέξακε. 
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ε απηφ ην γξάθεκα παξνπζηάδνληαη  φιεο νη ζπλνιηθέο θαηαλαιψζεηο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο αλά 

ηειηθή ρξήζε ηαπηφρξνλα ψζηε λα απνδνζεί απεηθνληζηηθά φζα πξναλαθέξακε. 

 

 

Τπάξρνλ θηίξην: Οη ηηκέο ηνπ παξαπάλσ γξαθήκαηνο πνπ αθνξνχλ ην ππάξρνλ θηίξην, απνηεινχλ 

ζεκείν αλαθνξάο ψζηε λα αληηιεθζνχκε ηεο πνηνηηθέο αιιά θαη ηεο πνζνηηθέο κεηαβνιέο πνπ ζα 

ιάβνπλ ρψξα κε ηα ζελάξηα πνπ αθνινπζνχλ. Σν δηακέξηζκα πνπ κειεηάκε, φληαο θαηαζθεπαζκέλν 

ρσξίο ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, απνηειεί ηδαληθφ παξάδεηγκα ρξήζηκεο εθαξκνγήο ηνπ ΚΔΝΑΚ, 

αθνχ ηα απνηειέζκαηα ηνπ δίλνπλ ζαθή εηθφλα γηα ηελ νπζηαζηηθή ρξεζηκφηεηα ησλ κεηαηξνπψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζακε. 
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Πξώην ζελάξην:  Αξρηθά παξαηεξείηαη φηη κεηά ηελ αιιαγή ησλ θνπθσκάησλ θαη ησλ ζθηάζηξσλ 

ππάξρεη βειηίσζε, θαηά θχξην ιφγν ζηελ ζέξκαλζε θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ πξσηνγελή  ελέξγεηα, 

Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εμνηθνλφκεζε πεηξειαίνπ ιφγν ηεο ζεξκνκφλσζεο ηνπ θηηξίνπ.    

Γεύηεξν ζελάξην: ε απηφ ην ζελάξην πξαγκαηνπνηνχληαη νη νπζηαζηηθφηεξεο παξεκβάζεηο ζην 

δηακέξηζκα, νη νπνίεο ζπκβάινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο ηνπ θηηξίνπ κε πνιινχο 

ηξφπνπο. ε απηφ ην ζηάδην γίλνληαη αληηιεπηέο ζε κεγάιν βαζκφ νη σθέιηκεο επηδξάζεηο ηνπ ειηαθνχ 

ζπιιέθηε, πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ θαηαθφξπθε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο ιφγσ ηνπ κεησκέλνπ ινγαξηαζκνχ ΓΔΖ, Ζ σθέιεηα απηήλ ησλ κεηαηξνπψλ αγγίδεη ηα 250€. 

Δίλαη ινηπφλ έθδειν ην ζπκθέξνλ απφ ηηο ελ ιφγσ αιιαγέο. 

Σξίην ζελάξην: ην ηξίην θαη ηειεπηαίν ζελάξην εγθαζίζηαηαη θσηνβνιηατθή κνλάδα,. Δίλαη κία 
αιιαγή πνπ κεηαβάιεη ξηδηθά ην χθνο ηεο ελεξγεηαθήο θαηάζηαζεο ,γηα απηφ ην ιφγν ην δηακέξηζκα 

θαηαθηά ηνλ ραξαθηεξηζκφ Β απφ ην ινγηζκηθφ ΚΔΝΑΚ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη πθηζηάκελεο 

κεηαηξνπέο έρνπλ θαηαζηήζεη ζπκθέξνπζεο ηηο επηκέξνπο θαηαλαιψζεηο θαζψο θαη ηηο εθπνκπέο 
ξχπσλ. Αλ ξίμνπκε κηα πην πξνζεθηηθή καηηά ζηα λνχκεξα, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ε  κείσζε ηεο 

εηήζηαο δαπάλεο αγγίδεη ηα 860€, ην νπνίν αληηζηνηρεί πνζνζηηαία ζε 58 % πεξίπνπ. Δδψ δελ ζα 

πξέπεη λα αγλνήζνπκε ην γεγνλφο φηη ε Φ/Β εγθαηάζηαζε είλαη πιήξσο επεθηάζηκε θη έηζη παξέρεηαη 

ε κειινληηθή επθαηξία απνθφκηζεο επηπιένλ εηζνδήκαηνο. Ζ εγθαηάζηαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, 
ζρεδηάζηεθε γηα λα θαιχςεη θάπνηεο απφ ηηο πθηζηάκελεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο. 
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Παξαθάησ παξαηίζεηαη πξνζνκνίσζε πηζηνπνηεηηθνύ ελεξγεηαθήο απόδνζεο , 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

Με ην πέξαο ηηο πηπρηαθήο εξγαζίαο έρνπκε πιένλ θαηαλνήζεη ηελ θηινζνθία θαη ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΔΔ ΚΔΝΑΚ, αμηνπνηψληαο επίζεο θαη ηα εξγαιεία πνπ παξέρεη γηα 

ηελ πξνζνκνίσζε βειηησηηθψλ κεηαηξνπψλ (ζελάξηα), Γειαδή αληηιακβαλφκαζηε πνζνηηθά ηελ 
ελεξγεηαθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη θάζε δηακέξηζκα θαη ηνχο ηξφπνο κε ηνπο νπνίνπο 

κπνξνχκε λα ην βειηηψζνπκε. 

Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα  ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ αιιά θαη ηελ κείσζε ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ 
πξνο ην πεξηβάιινλ, δεκηνπξγψληαο κηα πξάζηλε θαηνηθία, Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ ην ζθέινο ηνπ 

ζπλδπαζκνχ θφζηνπο επέλδπζεο θαη ελεξγεηαθνχ απνηειέζκαηνο. Με ην πξφγξακκα απηφ, γίλεηαη 

δπλαηφο ν ζρεδηαζκφο κίαο εληαίαο ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο, πνπ ζα θέξεη πνιιαπιά νθέιε ζηνλ 
εθάζηνηε θάηνρν ελφο κειεηψκελνπ θηηξίνπ, αθνχ  κπνξνχκε λα δνχκε πνπ ζπλεηζθέξεη θαη πφζν ε 

θάζε αιιαγή. 
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7 ΡΑΑΤΗΜΑ 
 

ΠΗΝΑΚΑ 1: ΔΤΡΧΠΑΨΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΚΣΗΡΗΧΝ, 

 

Τπνινγηζκόο ελεξγεηαθήο δήηεζεο θηηξίνπ γηα ζέξκαλζε θαη ςύμε (κεληαία κέζνδνο) 

ΔΛΟΣ ΔΝ 
ΗSΟ 

13790 

(2009) 

Δλεξγεηαθή επίδνζε θηηξίσλ - Τπνινγηζκφο ησλ 
απαηηήζεσλ ελέξγεηαο γηα ηελ ζέξκαλζε  θαη ηελ 

ςχμε ρψξσλ 

Τπνινγηζκφο ηεο ελεξγεηαθήο 
δήηεζεο ηνπ θηηξηαθνχ 

θειχθνπο κε ηελ κέζνδν 

εκηζηαζεξήο θαηάζηαζεο 

κεληαίνπ βήκαηνο 

ΔΛΟΣ EN 

ISO 

13789 Δ2 
(2009) 

Θεξκηθή επίδνζε θηεξίσλ - πληειεζηέο 

κεηαθνξάο 

ζεξκφηεηαο ζρεηηθά κε κεηάδνζε θαη αεξηζκφ - 
Μέζνδνο ππνινγηζκνχ, 

Τπνινγηζκφο ησλ απσιεηψλ 

ζεξκφηεηαο θηεξίνπ πξνο ην 

πεξηβάιινλ κέζσ ησλ δηαθαλψλ 
θαη 

αδηαθαλψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, 

θαζψο θαη κέζσ ηνπ αεξηζκνχ 

ηνπ 
θηεξίνπ (δηείζδπζεο αέξα, 

θπζηθνχ ή 

κεραληθνχ αεξηζκνχ), 

ΔΛΟΣ EN 

ISO 

6946 Δ2 
(2009) 

Κηεξηαθά κέξε θαη ζηνηρεία - Θεξκηθή αληίζηαζε 

θαη 

ζεξκνπεξαηφηεηα - Μέζνδνο ππνινγηζκνχ, 

ΔΛΟΣ EN 

ISO 

13370 Δ2 
(2009) 

Θεξκηθέο επηδφζεηο θηεξίσλ – Μεηάδνζε 

ζεξκφηεηαο κέζσ ηνπ εδάθνπο - Μέζνδνη 

ππνινγηζκνχ, 

ΔΛΟΣ EN 
ISO 

14683 (2009) 

Θεξκνγέθπξεο ζε θηεξηαθέο θαηαζθεπέο - 
Γξακκηθή 

ζεξκηθή κεηάδνζε - Απινπνηεκέλεο κέζνδνη θαη 

ηηκέο πξνεπηινγήο, 
 

ΔΛΟΣ EN 

ISO 

10211 (2009) 

Θεξκνγέθπξεο ζηηο θηεξηαθέο θαηαζθεπέο - Ρνέο 

ζεξκφηεηαο θαη επηθαλεηαθέο ζεξκνθξαζίεο - 

Λεπηνκεξείο ππνινγηζκνί, 
 

EN ISO 

10077-1 
(2006) 

Θεξκηθή επίδνζε παξαζχξσλ, ζπξψλ θαη 

εμσθχιισλ - Τπνινγηζκφο ζεξκηθήο κεηάδνζεο - 
Μέξνο 1: Απινπνηεκέλε κέζνδνο, 

 

ΔΛΟΣ EN 

13947 (2007) 

Θεξκηθή επίδνζε ηνηρνπεηαζκάησλ - Τπνινγηζκφο 

ηεο ζεξκηθήο κεηάδνζεο, 
 

ΔΛΟΣ EN 

15241 (2008) 

Αεξηζκφο θηεξίσλ - Μέζνδνη ππνινγηζκνχ 

ελεξγεηαθψλ απσιεηψλ ζε εκπνξηθήο ρξήζεο 

θηήξηα ιφγσ αεξηζκνχ θαη δηήζεζεο, 

ΔΛΟΣ EN 
ISO 

15927,01 

(2004) 

Τγξνζεξκηθέο επηδφζεηο θηεξίσλ - Τπνινγηζκφο 
θαη 

παξνπζίαζε θιηκαηηθψλ δεδνκέλσλ - Μέξνο 1: 

Μέζεο κεληαίεο θαη εηήζηεο ηηκέο κεηεσξνινγηθψλ 
ζηνηρείσλ 

 

Παξαδνρέο θαη ππνινγηζκνί γηα 
θιηκαηηθά δεδνκέλα, 

 

ΔΛΟΣ EN 

15193 (2008) 

Δλεξγεηαθή επίδνζε θηεξίσλ - Δλεξγεηαθέο 

απαηηήζεηο γηα θσηηζκφ, 

Τπνινγηζκφο εζσηεξηθψλ 

θεξδψλ απφ θσηηζκφ 
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Τπνινγηζκόο ελεξγεηαθήο δήηεζεο θηηξίνπ γηα ζέξκαλζε θαη ςύμε (κεληαία κέζνδνο) 
ΔΛΟΣ EN 

15316,01 
(2008) 

πζηήκαηα ζέξκαλζεο ζε θηήξηα - Μέζνδνο 

ππνινγηζκνχ ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ θαη ηεο 
απφδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ - Μέξνο 1: Γεληθά, 

Τπνινγηζκφο ηεο απφδνζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο, 

ΔΛΟΣ EN 

15316,02,01 
(2008) 

πζηήκαηα ζέξκαλζεο ζε θηήξηα - Μέζνδνο 

ππνινγηζκνχ απαηηήζεσλ ζπζηεκάησλ ελέξγεηαο 
θαη απφδνζε ζπζηεκάησλ - Μέξνο 2-1: πζηήκαηα 

εθπνκπψλ ζέξκαλζεο ρψξσλ, 

ΔΛΟΣ EN 

15316,02,01 
(2008) 

πζηήκαηα ζέξκαλζεο ζε θηήξηα - Μέζνδνο 

ππνινγηζκνχ ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ θαη ηεο 
απφδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ - Μέξνο 2-3: 

πζηήκαηα δηαλνκήο γηα ηε ζέξκαλζε ρψξσλ, 

ΔΛΟΣ EN 

15316,02,03 
(2008) 

πζηήκαηα ζέξκαλζεο ζε θηήξηα - Μέζνδνο 

ππνινγηζκνχ ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ θαη ηεο 
απφδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ - Μέξνο 4-1: 

πζηήκαηα παξαγσγήο ζέξκαλζεο ρψξσλ, 

πζηήκαηα θαχζεο (ιέβεηεο), 

ΔΛΟΣ EN 

15316,04,01 

(2008) 

πζηήκαηα ζέξκαλζεο ζε θηήξηα - Μέζνδνο 

ππνινγηζκνχ ησλ απαηηήζεσλ ζπζηεκάησλ 

ελέξγεηαο θαη απφδνζε ζπζηεκάησλ - Μέξνο 4-2: 

πζηήκαηα παξαγσγήο ζέξκαλζεο ρψξσλ, 
ζπζηήκαηα αληιηψλ ζεξκφηεηαο 

ΔΛΟΣ EN 

15316,04,02 
(2008) 

πζηήκαηα ζέξκαλζεο ζε θηήξηα - Μέζνδνο 

ππνινγηζκνχ απαηηήζεσλ ζπζηεκάησλ ελέξγεηαο 
θαη απφδνζε ζπζηεκάησλ - Μέξνο 4-3: πζηήκαηα 

παξαγσγήο ζεξκφηεηαο, ζεξκηθά ειηαθά, 

ΔΛΟΣ EN 

15316,04,03 
(2008) 

πζηήκαηα ζέξκαλζεο ζε θηήξηα - Μέζνδνο 

ππνινγηζκνχ ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ θαη ηεο 
απφδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ - Μέξνο 4-4: 

πζηήκαηα παξαγσγήο ζέξκαλζεο ρψξσλ, 

πζηήκαηα ζπκπαξαγσγήο, ελζσκαησκέλα ζην 
θηήξην, 

ΔΛΟΣ EN 

15316,04,04 

(2008) 

πζηήκαηα ζέξκαλζεο ζε θηήξηα - Μέζνδνο 

ππνινγηζκνχ ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ θαη ηεο 

απφδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ - Μέξνο 4-5: 
πζηήκαηα παξαγσγήο ζέξκαλζεο ρψξσλ, 

Απφδνζε θαη πνηφηεηα ζπζηεκάησλ 

ηειεζέξκαλζεο θαη ζπζηεκάησλ κεγάινπ φγθνπ, 

ΔΛΟΣ EN 
15316,04,05 

(2008) 

πζηήκαηα ζέξκαλζεο ζε θηήξηα - Μέζνδνο 
ππνινγηζκνχ ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ θαη ηεο 

απφδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ - Μέξνο 4-6: 

πζηήκαηα παξαγσγήο ζέξκαλζεο ρψξσλ, 
Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, 

ΔΛΟΣ EN 

15316,04,06 

(2008) 

πζηήκαηα ζέξκαλζεο ζε θηήξηα - Μέζνδνο 

ππνινγηζκνχ απαηηήζεσλ ζπζηεκάησλ ελέξγεηαο 

θαη απφδνζε ζπζηεκάησλ - Μέξνο 4-7: πζηήκαηα 
παξαγσγήο ζεξκφηεηαο ρψξσλ, ζπζηήκαηα θαχζεο 

βηνκάδαο, 

ΔΛΟΣ EN 
15316,04,07 

(2010) 

Αεξηζκφο θηεξίσλ - Τπνινγηζκφο ζεξκνθξαζίαο 
ρψξνπ θαη ηνπ θνξηίνπ θαη ηεο ελέξγεηαο θηεξίσλ 

εμνπιηζκέλσλ κε ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ, 

 

 
 

Τπνινγηζκφο απφδνζεο 
ζπζηήκαηνο 

ςχμεο, 
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Τπνινγηζκόο ελεξγεηαθήο δήηεζεο θηηξίνπ γηα ζέξκαλζε θαη ςύμε (κεληαία κέζνδνο) 

ΔΛΟΣ EN 

15243 (2008) 

Δλεξγεηαθή ιεηηνπξγία ησλ θηεξίσλ – Δπίδξαζε 

ηνπ 
απηνκαηηζκνχ θηεξίσλ, ησλ ζπζθεπψλ ειέγρνπ θαη 

ηεο δηαρείξηζεο θηεξίσλ, 

Τπνινγηζκφο 

εμνηθνλνκνχκελεο 
ελέξγεηαο απφ δηαηάμεηο 

απηνκάηνπ ειέγρνπ, 

Τπνινγηζκόο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θηεξίνπ γηα δεζηό λεξό ρξήζεο (Ε,Ν,Υ,) θαη θσηηζκό 
 

ΔΛΟΣ EN 

15316,03,01 

(2008) 

πζηήκαηα ζέξκαλζεο ζε θηήξηα - Μέζνδνο 

ππνινγηζκνχ ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ θαη ηεο 

απφδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ - Μέξνο 3-1: 
πζηήκαηα δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο, Υαξαθηεξηζκφο 

αλαγθψλ (απαηηήζεηο άληιεζεο), 

Τπνινγηζκφο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο γηα δεζηφ λεξφ 

ρξήζεο (Ε,Ν,Υ,), 

ΔΛΟΣ EN 

15316,03,02 
(2008) 

πζηήκαηα ζέξκαλζεο ζε θηήξηα - Μέζνδνο 

ππνινγηζκνχ ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ θαη ηεο 
απφδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ - Μέξνο 3-2: 

πζηήκαηα δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο, δηαλνκή, 

 

ΔΛΟΣ EN 

15316,03,03 

(2008) 

πζηήκαηα ζέξκαλζεο ζε θηήξηα - Μέζνδνο 

ππνινγηζκνχ ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ θαη ηεο 

απφδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ - Μέξνο 3-3: 

πζηήκαηα δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο, παξαγσγή, 

ΔΛΟΣ EN 

15193 (2008) 

Δλεξγεηαθή επίδνζε θηεξίσλ - Δλεξγεηαθέο 

απαηηήζεηο γηα θσηηζκφ, 

Τπνινγηζκφο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο γηα ηερλεηφ θσηηζκφ 

θηεξίσλ, 

 
 

 

 
 

ΠΗΝΑΚΑ 2: ΣΤΠΗΚΟ ΧΡΑΡΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΣΗΡΗΧΝ ΑΝΑ ΥΡΖΖ, 

 

Βαζηθέο 

θαηεγνξίεο 

θηεξίσλ 

Υξήζεηο θηηξίσλ ή 

ζεξκηθώλ δσλώλ 

Ώξεο 

ιεηηνπξγίαο 

Ζκέξεο 

ιεηηνπξγίαο 

αλά 

εβδνκάδα 

Πεξίνδνο 

Λεηηνπξγίαο 

ζε κήλεο 

θαηνηθίαο Μνλνθαηνηθία, 

πνιπθαηνηθία 

(πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

δηακεξίζκαηα) 

18 7 12 

Πξνζσξηλήο 

δηακνλήο 

Ξελνδνρείν εηήζηαο 

ιεηηνπξγίαο 

24 7 12 

ζεξηλήο ιεηηνπξγίαο 24 7 7 (Απξ-Οθη) 

ρεηκεξηλήο ιεηηνπξγίαο 24 7 8 (επη-Απξ) 

Ξελψλαο εηήζηαο 

ιεηηνπξγίαο 

24 7 12 

ζεξηλήο ιεηηνπξγίαο 24 7 7 (Απξ-Οθη) 

ρεηκεξηλήο ιεηηνπξγίαο 24 7 8 (επη-Απξ) 

Οηθνηξνθείν θαη θνηηψλαο 24 7 12 

Τπλνδσκάηην μελνδνρείνπ, 

νηθνηξνθείνπ θ,ά, 

12 7 Αλά ρξήζε 

Κνηλφρξεζηνο ρψξνο 
μελνδνρείνπ, νηθνηξνθείνπ 

θ,ά 

24 7 Αλά ρξήζε 
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Βαζηθέο 

θαηεγνξίεο 

θηεξίσλ 

Υξήζεηο θηηξίσλ ή 

ζεξκηθώλ δσλώλ 

Ώξεο 

ιεηηνπξγίαο 

Ζκέξεο 

ιεηηνπξγίαο 

αλά 

εβδνκάδα 

Πεξίνδνο 

Λεηηνπξγίαο 

ζε κήλεο 

πλάζξνηζεο  

θνηλνχ 

Δζηηαηφξην 12 7 12 

Εαραξνπιαζηείν, θαθελείν 15 7 12 

Νπρηεξηλφ θέληξν 
δηαζθέδαζεο, κνπζηθή 

θελή 

6 4 12 

Θέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο 7 7 12 

Υψξνο ζπλαπιηψλ 6 7 12 

Υψξνο εθζέζεσλ, κνπζείν 6 7 12 

Υψξνο ζπλεδξίσλ, 

ακθηζέαηξν, αίζνπζα  

δηθαζηεξίσλ 

6 5 12 

Σξάπεδα 8 5 12 

Αίζνπζα πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ 

14 3 12 

Κιεηζηφ γπκλαζηήξην, 
θιεηζηφ  

θνιπκβεηήξην 

14 7 12 

Λνπηξφ (θνηλφρξεζην) 14 5 12 

εθπαίδεπζεο Νεπηαγσγείν 8 5 8(Οθη-Μαί) 

Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

Γεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 

8 5 9(επη-Μαί) 

Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 
αίζνπζα δηδαζθαιίαο 

13 5 10 

Φξνληηζηήξην, σδείν 7 7 9(επη-Μαί) 

Τγείαο θαη 

θνηλσληθήο 
πξφλνηαο 

Ννζνθνκείν, θιηληθή 24 7 12 

Αίζνπζα αζζελψλ 
(δσκάηην) 

12 5 12 

Υεηξνπξγείν (ηαθηηθφ) 8 5 12 

Δμσηεξηθψλ ηαηξείσλ 8 5 12 

Αγξνηηθφ ηαηξείν, 
πγεηνλνκηθφο ζηαζκφο, 

θέληξν πγείαο, ηαηξείν 

12 7 12 

Φπρηαηξείν, ίδξπκα 

αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, 
ίδξπκα ρξνλίσο 

παζρφλησλ, νίθνο 

επγεξίαο, βξεθνθνκείν 

24 5 12 

Βξεθηθφο ζηαζκφο, 

παηδηθφο ζηαζκφο 

8 7 12 

ζσθξνληζκνχ Κξαηεηήξην, 

αλακνξθσηήξην, θπιαθή 

24 7 12 

Αζηπλνκηθή δηεχζπλζε 24 6 12 

εκπνξίνπ Δκπνξηθφ θέληξν, αγνξά 

θαη ππεξαγνξά 

12 6 12 

Καηάζηεκα, θαξκαθείν 9 6 12 

Ηλζηηηνχην γπκλαζηηθήο, 
θνπξείν, θνκκσηήξην 

 

12 6 12 
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Βαζηθέο 

θαηεγνξίεο 

θηεξίσλ 

Υξήζεηο θηηξίσλ ή 

ζεξκηθώλ δσλώλ 

Ώξεο 

ιεηηνπξγίαο 

Ζκέξεο 

ιεηηνπξγίαο 

αλά 

εβδνκάδα 

Πεξίνδνο 

Λεηηνπξγίαο 

ζε κήλεο 

γξαθείσλ Γξαθείν 

 
 

 

10 5 12 

Βηβιηνζήθε 

 
 

6 5 12 

Βηνκεραλίαο θαη 

βηνηερλίαο 

πλεξγείν ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο απηνθηλήησλ, 
βαθείν, μπινπξγείν 

12 6 12 

Παξαζθεπαζηήξην 

ηξνθίκσλ 

12 6 12 

Καζαξηζηήξην, 
ζηδεξσηήξην, νξγαλσκέλν 

πιπληήξην ελδπκάησλ 

12 6 12 

Απηνηειέο θέληξν 

κεραλνγξάθεζεο 

24 7 12 

απνζήθεπζεο Απνζήθεπζεο Γεληθή 

απνζήθε, απνζήθε 

θαηαζηήκαηνο, απνζήθε 

κνπζείνπ 

24 7 12 

ηάζκεπζεο θαη 

πξαηεξίσλ 

θαπζίκσλ 

Υψξνο ζηάζκεπζεο, 

πξαηήξην πγξψλ θαπζίκσλ, 

πιπληήξην απηνθηλήησλ 

14 6 12 

 
 

 

 
 

ΠΗΝΑΚΑ 3: ΣΗΜΔ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΚΑΗ ΥΔΣΗΚΖ ΤΓΡΑΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ 

ΥΧΡΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ, 

 

Υξήζεηο θηηξίσλ ή ζεξκηθώλ δσλώλ 

 

Θεξκνθξαζία [°C] ρεηηθή πγξαζία [%] 

Υεηκεξηλή 

πεξίνδνο 

Θεξηλή 

πεξίνδνο 

Υεηκεξηλή 

πεξίνδνο 

Θεξηλή 

πεξίνδνο 

Μνλνθαηνηθία, πνιπθαηνηθία 
(πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο δηακεξίζκαηα) 

20 26 40 45 

Ξελνδνρείν εηήζηαο ιεηηνπξγίαο 20 26 35 45 

ζεξηλήο ιεηηνπξγίαο 20 26 35 45 

ρεηκεξηλήο ιεηηνπξγίαο 20 26 35 45 

Οηθνηξνθείν θαη θνηηψλαο 20 26 40 45 

Τπλνδσκάηην μελνδνρείνπ, νηθνηξνθείνπ 

θ,ά, 

20 26 40 45 

Κνηλφρξεζηνο ρψξνο μελνδνρείνπ, 
νηθνηξνθείνπ θ,ά 

20 26 35 50 

Δζηηαηφξην 20 26 35 50 

Εαραξνπιαζηείν, θαθελείν 20 26 35 50 

Νπρηεξηλφ θέληξν δηαζθέδαζεο, κνπζηθή 
ζθελή 

20 26 35 50 
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Υξήζεηο θηηξίσλ ή ζεξκηθώλ δσλώλ 

 

Θεξκνθξαζία [°C] ρεηηθή πγξαζία [%] 

Υεηκεξηλή 

πεξίνδνο 

Θεξηλή 

πεξίνδνο 

Υεηκεξηλή 

πεξίνδνο 

Θεξηλή 

πεξίνδνο 

Θέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο 20 26 35 50 

Υψξνο ζπλαπιηψλ 20 26 35 50 

Υψξνο εθζέζεσλ, κνπζείν 20 26 35 50 

Υψξνο ζπλεδξίσλ, ακθηζέαηξν, αίζνπζα 
δηθαζηεξίσλ 

20 26 35 45 

Σξάπεδα 20 26 35 45 

Αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 20 26 35 50 

Κιεηζηφ γπκλαζηήξην, θιεηζηφ 
Κνιπκβεηήξην 

18 25 35 45 

Λνπηξφ (θνηλφρξεζην) 22 26 40 50 

Νεπηαγσγείν 20 26 35 45 

Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

20 26 35 45 

Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο 

20 26 35 45 

Φξνληηζηήξην, σδείν 20 26 35 45 

Ννζνθνκείν, θιηληθή 22 26 35 50 

Αίζνπζα αζζελψλ (δσκάηην) 22 25 35 50 

Υεηξνπξγείν (ηαθηηθφ) 18 20 35 55 

Δμσηεξηθψλ ηαηξείσλ 20 26 35 50 

Αγξνηηθφ ηαηξείν, πγεηνλνκηθφο ζηαζκφο, 
θέληξν πγείαο, ηαηξείν 

22 26 35 50 

Φπρηαηξείν, ίδξπκα αηφκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο, ίδξπκα ρξνλίσο παζρφλησλ, 

νίθνο επγεξίαο, βξεθνθνκείν 

22 26 40 45 

Βξεθηθφο ζηαζκφο, παηδηθφο ζηαζκφο 20 26 40 45 

Κξαηεηήξην, αλακνξθσηήξην, θπιαθή 20 26 40 45 

Αζηπλνκηθή δηεχζπλζε 20 26 35 45 

Δκπνξηθφ θέληξν, αγνξά θαη ππεξαγνξά 19 25 35 45 

Καηάζηεκα, θαξκαθείν 20 26 35 45 

Ηλζηηηνχην γπκλαζηηθήο, θνπξείν, 

θνκκσηήξην 

20 26 35 45 

Γξαθείν 20 26 35 45 

Βηβιηνζήθε 20 26 35 50 

πλεξγείν ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

απηνθηλήησλ, βαθείν, μπινπξγείν 

19 25 40 50 

Παξαζθεπαζηήξην  

ηξνθίκσλ 

19 25 35 45 

Γεληθή απνζήθε, απνζήθε θαηαζηήκαηνο, 

απνζήθε κνπζείνπ 

20 26 35 50 

Υψξνο ζηάζκεπζεο, πξαηήξην πγξψλ 

θαπζίκσλ, πιπληήξην απηνθηλήησλ 

19 25 35 45 
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ΠΗΝΑΚΑ 4: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟ ΝΧΠΟ ΑΔΡΑ ΑΝΑ ΥΡΖΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ 

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΣΟΤ ΑΠΟΓΟΖ. 
 

 

Υξήζεηο θηηξίσλ ή ζεξκηθώλ δσλώλ 

 

Άηνκα /100m
2
 

Δπίθ, δάπεδν, 

Νσπόο αέξαο 

[m
3
/h/άηνκν] 

Νσπόο αέξαο 

[m
3
/h/ m

2
] 

Μνλνθαηνηθία, πνιπθαηνηθία 

(πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο δηακεξίζκαηα) 

5 15 0,75 

Ξελνδνρείν εηήζηαο ιεηηνπξγίαο 15 30 4,5 

ζεξηλήο ιεηηνπξγίαο 15 30 4,5 

ρεηκεξηλήο ιεηηνπξγίαο 15 30 4,5 

Οηθνηξνθείν θαη θνηηψλαο 10 15 1,5 

Τπλνδσκάηην μελνδνρείνπ,  

νηθνηξνθείνπ θ,ά, 

8 15 1,2 

Κνηλφρξεζηνο ρψξνο μελνδνρείνπ, 
νηθνηξνθείνπ θ,ά 

30 30 9 

Δζηηαηφξην 80 70 56 

Εαραξνπιαζηείν, θαθελείν 80 70 56 

Νπρηεξηλφ θέληξν δηαζθέδαζεο, κνπζηθή 
ζθελή 

100 70 70 

Θέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο 100 30 30 

Υψξνο ζπλαπιηψλ 100 22 22 

Υψξνο εθζέζεσλ, κνπζείν 80 22 17,6 

Υψξνο ζπλεδξίσλ, ακθηζέαηξν, αίζνπζα 

δηθαζηεξίσλ 

110 30 33 

Σξάπεδα 40 30 12 

Αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 75 30 22,5 

Κιεηζηφ γπκλαζηήξην, θιεηζηφ 
Κνιπκβεηήξην 

75 45 33,75 

Λνπηξφ (θνηλφρξεζην) 10 60 6 

Νεπηαγσγείν 50 22 11 

Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

50 22 11 

Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο 

50 22 11 

Φξνληηζηήξην, σδείν 55 22 12,1 

Ννζνθνκείν, θιηληθή 30 70 21 

Αίζνπζα αζζελψλ (δσκάηην) 22 35 7,7 

Υεηξνπξγείν (ηαθηηθφ) 20 80 0,25 

Δμσηεξηθψλ ηαηξείσλ 10 45 4,5 

Αγξνηηθφ ηαηξείν, πγεηνλνκηθφο ζηαζκφο, 

θέληξν πγείαο, ηαηξείν 

15 50 7,5 

Φπρηαηξείν, ίδξπκα αηφκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο, ίδξπκα ρξνλίσο παζρφλησλ, 
νίθνο επγεξίαο, βξεθνθνκείν 

5 15 0,75 

Βξεθηθφο ζηαζκφο, παηδηθφο ζηαζκφο 25 45 11,25 

Κξαηεηήξην, αλακνξθσηήξην, θπιαθή 20 22 4,4 

Αζηπλνκηθή δηεχζπλζε 10 30 3 

Δκπνξηθφ θέληξν, αγνξά θαη ππεξαγνξά 14 22 3,08 

Καηάζηεκα, θαξκαθείν 14 22 3,08 

Ηλζηηηνχην γπκλαζηηθήο, θνπξείν, 

θνκκσηήξην 

15 30 4,5 

Γξαθείν 10 30 3 
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Υξήζεηο θηηξίσλ ή ζεξκηθώλ δσλώλ 

 

Θεξκνθξαζία [°C] ρεηηθή πγξαζία [%] 

Υεηκεξηλή 

πεξίνδνο 

Θεξηλή 

πεξίνδνο 

Υεηκεξηλή 

πεξίνδνο 

Θεξηλή 

πεξίνδνο 

Βηβιηνζήθε 22 19 4,18 

πλεξγείν ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο απηνθηλήησλ, 

βαθείν, μπινπξγείν 

10 60 6 

Παξαζθεπαζηήξην ηξνθίκσλ 12 50 6 

Καζαξηζηήξην, ζηδεξσηήξην, 

νξγαλσκέλν πιπληήξην ελδπκάησλ 

12 50 6 

Απηνηειέο θέληξν κεραλνγξάθεζεο 15 30 4,5 

Γεληθή απνζήθε, απνζήθε θαηαζηήκαηνο, 

απνζήθε κνπζείνπ 

5 30 1,5 

Υψξνο ζηάζκεπζεο, πξαηήξην πγξψλ 

θαπζίκσλ, πιπληήξην απηνθηλήησλ 

3 22 0,66 

 

 

 

 
 

ΠΗΝΑΚΑ 5: ΣΑΘΜΖ ΓΔΝΗΚΟΤ (ΟΥΗ ΔΗΓΗΚΟΤ) ΦΧΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ 

ΗΥΤ ΦΧΣΗΜΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑ ΥΡΖΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ 

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΣΟΤ ΑΠΟΓΟΖ. 

 

Υξήζεηο θηηξίσλ ή ζεξκηθώλ δσλώλ 

 

ηάζκε 

θσηηζκνύ [lx] 

Ηζρύο γηα θηίξην 

αλαθνξάο 

[W/m
2
] 

Δπίπεδν 

αλαθνξάο 

κέηξεζεο [m] 

Μνλνθαηνηθία, πνιπθαηνηθία 

(πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο δηακεξίζκαηα) 

200 3,6 0,8 

Ξελνδνρείν εηήζηαο ιεηηνπξγίαο 300 5,5 0,8 

ζεξηλήο ιεηηνπξγίαο 300 5,5 0,8 

ρεηκεξηλήο ιεηηνπξγίαο 300 5,5 0,8 

Οηθνηξνθείν θαη θνηηψλαο 300 5,5 0,8 

Τπλνδσκάηην μελνδνρείνπ, 
 Οηθνηξνθείνπ θ,ά, 

250 4,5 0,8 

Κνηλφρξεζηνο ρψξνο μελνδνρείνπ, 

νηθνηξνθείνπ θ,ά 

100 1,8 0,5 

Δζηηαηφξην 200 3,6 0,8 

Εαραξνπιαζηείν, θαθελείν 250 4,5 0,8 

Νπρηεξηλφ θέληξν δηαζθέδαζεο,  

 Μνπζηθή ζθελή 

100 1,8 0,8 

Θέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο 100 1,8 0,8 

Υψξνο ζπλαπιηψλ 100 1,8 0,8 

Υψξνο εθζέζεσλ, κνπζείν 200 3,6 0,8 

Υψξνο ζπλεδξίσλ, ακθηζέαηξν, 

 Αίζνπζα Γηθαζηεξίσλ 

500 9,1 0,8 

Σξάπεδα 500 9,1 0,8 

Αίζνπζα πνιιαπιψλ  

ρξήζεσλ 

300 5,5 0,8 

Κιεηζηφ γπκλαζηήξην, θιεηζηφ 

Κνιπκβεηήξην 

300 5,5 0,5 

Λνπηξφ (θνηλφρξεζην) 200 3,6 0,5 

Νεπηαγσγείν 300 5,5 0,8 
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Υξήζεηο θηηξίσλ ή ζεξκηθώλ δσλώλ 

 

ηάζκε 

θσηηζκνύ [lx] 

Ηζρύο γηα θηίξην 

αλαθνξάο 

[W/m
2
] 

Δπίπεδν 

αλαθνξάο 

κέηξεζεο [m] 

Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

300 5,5 0,8 

Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αίζνπζα 
δηδαζθαιίαο 

500 9,1 0,8 

Φξνληηζηήξην, σδείν 500 9,1 0,8 

Ννζνθνκείν, θιηληθή 300 5,5 0,8 

Αίζνπζα αζζελψλ (δσκάηην) 100 1,8 0,8 

Υεηξνπξγείν (ηαθηηθφ) 1000 18,2 0,8 

Δμσηεξηθψλ ηαηξείσλ 500 9,1 0,8 

Αγξνηηθφ ηαηξείν, πγεηνλνκηθφο ζηαζκφο, 

θέληξν πγείαο, ηαηξείν 

500 9,1 0,8 

Φπρηαηξείν, ίδξπκα αηφκσλ κε εηδηθέο 
αλάγθεο, ίδξπκα ρξνλίσο παζρφλησλ, 

νίθνο επγεξίαο, βξεθνθνκείν 

300 5,5 0,8 

Βξεθηθφο ζηαζκφο, παηδηθφο ζηαζκφο 300 5,5 0,8 

Κξαηεηήξην, αλακνξθσηήξην, θπιαθή 300 5,5 0,8 

Αζηπλνκηθή δηεχζπλζε 500 9,1 0,8 

Δκπνξηθφ θέληξν, αγνξά θαη ππεξαγνξά 300 5,5 0,8 

Καηάζηεκα, θαξκαθείν 500 9,1 0,8 

Ηλζηηηνχην γπκλαζηηθήο, θνπξείν, 

θνκκσηήξην 

400 7,3 0,8 

Γξαθείν 500 9,1 0,8 

Βηβιηνζήθε 500 9,1 0,8 

πλεξγείν ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

απηνθηλήησλ, βαθείν, μπινπξγείν 

500 9,1 0,8 

Παξαζθεπαζηήξην ηξνθίκσλ 400 7,3 0,8 

Καζαξηζηήξην, ζηδεξσηήξην, νξγαλσκέλν 

πιπληήξην ελδπκάησλ 

300 5,5 0,8 

Απηνηειέο θέληξν κεραλνγξάθεζεο 500 9,1 0,8 

Γεληθή απνζήθε, απνζήθε θαηαζηήκαηνο, 

απνζήθε κνπζείνπ 

150 2,7, 0 

Υψξνο ζηάζκεπζεο, πξαηήξην 

πγξψλ θαπζίκσλ, πιπληήξην απηνθηλήησλ 

100 1,8 0 
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ΠΗΝΑΚΑ 6: ΣΤΠΗΚΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΕΔΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΥΡΖΖ ΑΝΑ ΥΡΖΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

ΓΗΑ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ, 
 

Υξήζεηο θηηξίσλ ή ζεξκηθώλ δσλώλ 

 

Καηαλάισζε 

Ε,Ν,Υ, 

[lit/άηνκν/εκέξα] 

Καηαλάισζε/ 

Γνκεκ,επηθ, 

[lit/m
2
/εκέξα] 

Δηήζηα 

θαηαλάισζε/ 

Γνκεκ,επηθ, 

[m
3
/m

2
/έηνο] 

Μνλνθαηνηθία, πνιπθαηνηθία 

(πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο δηακεξίζκαηα) 

50 6.4 0.91 

Ξελνδνρείν εηήζηαο ιεηηνπξγίαο 60 1.6 3.28 

ζεξηλήο ιεηηνπξγίαο 50 3 1.59 

ρεηκεξηλήο ιεηηνπξγίαο 60 2 2.18 

Οηθνηξνθείν θαη θνηηψλαο 50 2 1.82 

Τπλνδσκάηην μελνδνρείνπ, 
νηθνηξνθείνπ θ,ά, 

45 1.6 1.31 

Κνηλφρξεζηνο ρψξνο μελνδνρείνπ, 

νηθνηξνθείνπ θ,ά 

5 5.5 0.55 

Δζηηαηφξην 8 2 2.33 

Εαραξνπιαζηείν, θαθελείν 2 3.75 0.58 

Νπρηεξηλφ θέληξν δηαζθέδαζεο, 

κνπζηθή 

ζθελή 

3 30 0.62 

Θέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο 2 4 0.73 

Υψξνο ζπλαπιηψλ 2 2 0.73 

Υψξνο εθζέζεσλ, κνπζείν 2 1.6 0.58 

Υψξνο ζπλεδξίσλ, ακθηζέαηξν, αίζνπζα 

Γηθαζηεξίσλ 

5 5.5 1.43 

Σξάπεδα 5 2 0.52 

Αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 5 3.75 0.59 

Κιεηζηφ γπκλαζηήξην, θιεηζηφ 

Κνιπκβεηήξην 

40 30 10.92 

Λνπηξφ (θνηλφρξεζην) 40 4 1.46 

Νεπηαγσγείν 5 2.5 0.43 

Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

7 3.5 0.68 

Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο 

7 3.5 0.76 

Φξνληηζηήξην, σδείν 5 2.75 0.54 

Ννζνθνκείν, θιηληθή 60 18 6.55 

Αίζνπζα αζζελψλ (δσκάηην) 30 6.6 2.40 

Υεηξνπξγείν (ηαθηηθφ) 70 0 0.00 

Δμσηεξηθψλ ηαηξείσλ 5 0.5 0.13 

Αγξνηηθφ ηαηξείν, πγεηνλνκηθφο 

ζηαζκφο, 
θέληξν πγείαο, ηαηξείν 

10 1.5 0.39 

Φπρηαηξείν, ίδξπκα αηφκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο, ίδξπκα ρξνλίσο παζρφλησλ, 
νίθνο επγεξίαο, βξεθνθνκείν 

50 2.5 0.91 

Βξεθηθφο ζηαζκφο, παηδηθφο ζηαζκφο 10 2.5 0.60 

Κξαηεηήξην, αλακνξθσηήξην, θπιαθή 45 9 3.28 

Αζηπλνκηθή δηεχζπλζε 5 0.5 0.18 

Δκπνξηθφ θέληξν, αγνξά θαη ππεξαγνξά 1 0.14 0.04 

Καηάζηεκα, θαξκαθείν 1 0.14 0.04 
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Υξήζεηο θηηξίσλ ή ζεξκηθώλ δσλώλ 

 

Καηαλάισζε 

Ε,Ν,Υ, 

[lit/άηνκν/εκέξα] 

Καηαλάισζε/ 

Γνκεκ,επηθ, 

[lit/m
2
/εκέξα] 

Δηήζηα 

θαηαλάισζε/ 

Γνκεκ,επηθ, 

[m
3
/m

2
/έηνο] 

Ηλζηηηνχην γπκλαζηηθήο, θνπξείν, 

θνκκσηήξην 

40 6 1.87 

Γξαθείν 5 0.5 0.13 

Βηβιηνζήθε 2 0.44 0.11 

πλεξγείν ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

απηνθηλήησλ, βαθείν, μπινπξγείν 

10 1 0.31 

Παξαζθεπαζηήξην ηξνθίκσλ 10 1.2 0.37 

Καζαξηζηήξην, ζηδεξσηήξην, 

νξγαλσκέλν πιπληήξην ελδπκάησλ 

10 1.2 0.37 

Απηνηειέο θέληξν κεραλνγξάθεζεο 2 0.3 0.11 

Γεληθή απνζήθε, απνζήθε 
θαηαζηήκαηνο, απνζήθε κνπζείνπ 

2 0.1 0.04 

Υψξνο ζηάζκεπζεο, πξαηήξην 

πγξψλ θαπζίκσλ, πιπληήξην 

απηνθηλήησλ 

10 0.3 0.09 

 

 

 
 

 

ΠΗΝΑΚΑ 7: ΔΚΛΤΟΜΔΝΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΥΡΖΣΧΝ ΑΝΑ ΥΡΖΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ 

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΣΟΤ ΑΠΟΓΟΖ, 
 

Υξήζεηο θηηξίσλ ή ζεξκηθώλ δσλώλ 

 

Θεξκηθή ηζρύο 

αλά άηνκν 

[W/άηνκν] 

Θεξκηθή ηζρύο 

αλά κνλάδα 

δνκεκ,επηθ, 

[W/m
2
] 

Μέζνο 

ζπληειεζηήο 

παξνπζίαο 

Μνλνθαηνηθία, πνιπθαηνηθία 

(πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο δηακεξίζκαηα) 

80 4 0.75 

Ξελνδνρείν εηήζηαο ιεηηνπξγίαο 75 11 1 

ζεξηλήο ιεηηνπξγίαο 75 11 0.58 

ρεηκεξηλήο ιεηηνπξγίαο 75 11 0.66 

Οηθνηξνθείν θαη θνηηψλαο 75 8 1 

Τπλνδσκάηην μελνδνρείνπ, νηθνηξνθείνπ 
θ,ά, 

50 5 0.5 

Κνηλφρξεζηνο ρψξνο μελνδνρείνπ, 

νηθνηξνθείνπ θ,ά 

80 24 1 

Δζηηαηφξην 75 60 0.5 

Εαραξνπιαζηείν, θαθελείν 75 60 0.62 

Νπρηεξηλφ θέληξν δηαζθέδαζεο,  

κνπζηθή ζθελή 

75 75 0.14 

Θέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο 75 75 0.29 

Υψξνο ζπλαπιηψλ 75 75 0.25 

Υψξνο εθζέζεσλ,  κνπζείν 90 72 0.25 

Υψξνο ζπλεδξίσλ, ακθηζέαηξν,  

Αίζνπζα Γηθαζηεξίσλ 

75 83 0.18 

Σξάπεδα 75 30 0.24 

Αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 

 

80 60 0.25 
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Υξήζεηο θηηξίσλ ή ζεξκηθώλ δσλώλ 

 

Θεξκηθή ηζρύο 

αλά άηνκν 

[W/άηνκν] 

Θεξκηθή ηζρύο 

αλά κνλάδα 

δνκεκ,επηθ, 

[W/m
2
] 

Μέζνο 

ζπληειεζηήο 

παξνπζίαο 

Κιεηζηφ γπκλαζηήξην, θιεηζηφ 

Κνιπκβεηήξην 

120 90 0.58 

Λνπηξφ (θνηλφρξεζην) 90 9 0.58 

Νεπηαγσγείν 80 40 0.16 

Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

80 40 0.18 

Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αίζνπζα 
δηδαζθαιίαο 

80 40 0.32 

Φξνληηζηήξην, σδείν 80 44 0.16 

Ννζνθνκείν, θιηληθή 90 27 1 

Αίζνπζα αζζελψλ (δσκάηην) 70 15 0.75 

Υεηξνπξγείν (ηαθηηθφ) 90 0 0.24 

Δμσηεξηθψλ ηαηξείσλ 90 9 0.24 

Αγξνηηθφ ηαηξείν, πγεηνλνκηθφο ζηαζκφο, 

θέληξν πγείαο, ηαηξείν 

90 14 0.36 

Φπρηαηξείν, ίδξπκα αηφκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο, ίδξπκα ρξνλίσο παζρφλησλ, 

νίθνο επγεξίαο, βξεθνθνκείν 

80 4 1 

Βξεθηθφο ζηαζκφο, παηδηθφο ζηαζκφο 90 23 0.22 

Κξαηεηήξην, αλακνξθσηήξην, θπιαθή 80 16 1 

Αζηπλνκηθή δηεχζπλζε 80 8 1 

Δκπνξηθφ θέληξν, αγνξά θαη ππεξαγνξά 90 13 0.43 

Καηάζηεκα, θαξκαθείν 90 13 0.32 

Ηλζηηηνχην γπκλαζηηθήο, θνπξείν, 
θνκκσηήξην 

90 14 0.43 

Γξαθείν 80 8 0.3 

Βηβιηνζήθε 75 17 0.18 

πλεξγείν ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 
απηνθηλήησλ, βαθείν, μπινπξγείν 

110 11 0.43 

Παξαζθεπαζηήξην ηξνθίκσλ 110 13,2 0.43 

Καζαξηζηήξην, ζηδεξσηήξην, 

νξγαλσκέλν πιπληήξην ελδπκάησλ 

110 13,2 0.43 

Απηνηειέο θέληξν κεραλνγξάθεζεο 80 12 1 

Γεληθή απνζήθε, απνζήθε θαηαζηήκαηνο, 

απνζήθε κνπζείνπ 

75 4 1 

Υψξνο ζηάζκεπζεο, πξαηήξην πγξψλ 
θαπζίκσλ, πιπληήξην απηνθηλήησλ 

90 3 0.5 
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ΠΗΝΑΚΑ 8: ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ ΘΔΡΜΗΚΖ ΗΥΤ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ / 

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΑΝΑ ΥΡΖΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ 

ΣΟΤ ΑΠΟΓΟΖ, 

 

 

Υξήζεηο θηηξίσλ ή ζεξκηθώλ δσλώλ 

 

Ηζρύο 

εμνπι, 

[W/m
2
] 

Μέζνο 

ζπληειεζηήο 

εηεξ/ζκνπ 

Δηεξνρξ, 

Ηζρύο 

εμνπι, 

[W/m
2
] 

Μέζνο 

ζπληειεζηήο 

ιεηηνπξγίαο 

Μνλνθαηνηθία, πνιπθαηνηθία 

(πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο δηακεξίζκαηα) 

4 0.5 2 0.75 

Ξελνδνρείν εηήζηαο ιεηηνπξγίαο 3 0.5 1.5 1 

ζεξηλήο ιεηηνπξγίαο 3 0.5 1.5 0.58 

ρεηκεξηλήο ιεηηνπξγίαο 4 0.5 2 0.66 

Οηθνηξνθείν θαη θνηηψλαο 4 0.5 2 1 

Τπλνδσκάηην μελνδνρείνπ, 

νηθνηξνθείνπ θ,ά, 

4 0.5 2 0.5 

Κνηλφρξεζηνο ρψξνο μελνδνρείνπ, 

νηθνηξνθείνπ θ,ά 

2 0.5 1 1 

Δζηηαηφξην 20 0.5 10 0.5 

Εαραξνπιαζηείν, θαθελείν 20 0.5 10 0.62 

Νπρηεξηλφ θέληξν δηαζθέδαζεο, 

κνπζηθή ζθελή 

15 0.5 7.7 0.14 

Θέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο 4 0.3 1.2 0.29 

Υψξνο ζπλαπιηψλ 4 0.5 2 0.25 

Υψξνο εθζέζεσλ, κνπζείν 4 0.3 1.2 0.25 

Υψξνο ζπλεδξίσλ, ακθηζέαηξν, 

αίζνπζα Γηθαζηεξίσλ 

2 0.3 0.6 0.18 

Σξάπεδα 2 0.3 0.6 0.24 

Αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 4 0.25 1 0.25 

Κιεηζηφ γπκλαζηήξην, θιεηζηφ 

Κνιπκβεηήξην 

4 0.25 1 0.58 

Λνπηξφ (θνηλφρξεζην) 2 0.25 0.5 0.58 

Νεπηαγσγείν 5 0.15 0.75 0.16 

Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

5 0.15 0.75 0.18 

Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο 

5 0.15 0.75 0.32 

Φξνληηζηήξην, σδείν 5 0.15 0.75 0.16 

Ννζνθνκείν, θιηληθή 15 0.5 0.75 1 

Αίζνπζα αζζελψλ (δσκάηην) 8 0.5 4 0.75 

Υεηξνπξγείν (ηαθηηθφ) 20 0.5 10 0.24 

Δμσηεξηθψλ ηαηξείσλ 15 0.5 7.5 0.24 

Αγξνηηθφ ηαηξείν, πγεηνλνκηθφο 

ζηαζκφο, 
θέληξν πγείαο, ηαηξείν 

15 0.5 7.5 0.36 

Φπρηαηξείν, ίδξπκα αηφκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο, ίδξπκα ρξνλίσο παζρφλησλ, 
νίθνο επγεξίαο, βξεθνθνκείν 

10 0.5 5 1 

Βξεθηθφο ζηαζκφο, παηδηθφο ζηαζκφο 15 0.3 4.5 0.22 

Κξαηεηήξην, αλακνξθσηήξην, θπιαθή 4 0.2 0.8 1 

Αζηπλνκηθή δηεχζπλζε 15 0.2 3 1 

Δκπνξηθφ θέληξν, αγνξά θαη ππεξαγνξά 10 0.25 2.5 0.43 

Καηάζηεκα, θαξκαθείν 10 0.2 2 0.32 
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Υξήζεηο θηηξίσλ ή ζεξκηθώλ δσλώλ 

 

Ηζρύο 

εμνπι, 

[W/m
2
] 

Μέζνο 

ζπληειεζηήο 

εηεξ/ζκνπ 

Δηεξνρξ, 

Ηζρύο 

εμνπι, 

[W/m
2
] 

Μέζνο 

ζπληειεζηήο 

ιεηηνπξγίαο 

Ηλζηηηνχην γπκλαζηηθήο, θνπξείν, 

θνκκσηήξην 

20 0.3 6 0.43 

Γξαθείν 15 0.3 4.5 0.3 

Βηβιηνζήθε 2 0.25 0.5 0.18 

πλεξγείν ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

απηνθηλήησλ, βαθείν, μπινπξγείν 

170 0.5 85 0.43 

Παξαζθεπαζηήξην ηξνθίκσλ 120 0.5 60 0.43 

Καζαξηζηήξην, ζηδεξσηήξην, 

νξγαλσκέλν πιπληήξην ελδπκάησλ 

150 0.5 75 0.43 

Απηνηειέο θέληξν κεραλνγξάθεζεο 25 0.3 7.5 1 

Γεληθή απνζήθε, απνζήθε 
θαηαζηήκαηνο, απνζήθε κνπζείνπ 

2 0.1 0.2 1 

Υψξνο ζηάζκεπζεο, πξαηήξην πγξψλ 

θαπζίκσλ, πιπληήξην απηνθηλήησλ 

10 0.5 5 0.5 

 
 

 

 
 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 9: ΣΤΠΗΚΔ ΣΗΜΔ ΣΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΓΗΑ 

ΤΦΗΣΑΜΔΝΑ ΚΑΣΑΚΟΡΤΦΑ ΑΓΗΑΦΑΝΖ ΓΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΤΝΑΝΣΧΝΣΑΗ 

Δ ΚΣΗΡΗΑ, Ζ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΖ ΑΓΔΗΑ ΣΧΝ ΟΠΟΗΧΝ ΔΚΓΟΘΖΚΔ ΠΡΗΝ ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ ΚΣΗΡΗΧΝ (1979). 
 

Πεξηγξαθή ζηνηρείνπ Υσξίο ζεξκνκνλσηηθή πξνζηαζία Με αλεπαξθή ζεξκνκνλσηηθή 

πξνζηαζία θαηά Κ,Θ,Κ, 

Καηαθόξπθα δνκηθά 

ζηνηρεία 

ε επαθή 

κε αέξα 

[W/(m²·K)

] 

ε επαθή κε 

κε ζεξκελ, 

Υώξν 

[W/(m²·K)] 

ε επαθή 

κε έδαθνο 

[W/(m²·K)

] 

ε επαθή 

κε αέξα 

[W/(m²·K)

] 

ε επαθή 

κε κε 

ζεξκελ, 

Υώξν 

[W/(m²·K)

] 

ε επαθή 

κε έδαθνο 

[W/(m²·K)

] 

ηνηρείν θέξνληνο νξγαληζκνύ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο (πάρνπο κηθξόηεξνπ ησλ 80 cm) 

Αλεπίρξηζην απφ ηε κία 
ή ηηο δχν φςεηο, 

3.65 2.75 4.30 1.00 0.90 1.05 

Δπηρξηζκέλν θαη απφ ηηο 

δχν φςεηο, 
3.40 2.60 - 1.00 0.90 - 

Δπελδεδπκέλν κε απιή 
ή δηαθνζκεηηθή 

νπηνπιηλζνδνκή, 

2.45 2.00 2.90 0.90 0.85 0.95 

Δπελδεδπκέλν κε 

αξγνιηζνδνκή, 
2.90 2.30 3.25 0.90 0.85 0.95 

Δπελδεδπκέλν κε 

καξκάξηλεο πιάθεο, 
3.50 2.05 4.00 1.00 0.90 1.05 

Δπελδεδπκέλν κε 

γπςνζαλίδα, 
ηζηκεληνζαλίδα, 

μπινζαλίδα θ,α, πιάθεο, 

2.05 1.75 2.25 0.80 0.75 0.85 
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Πεξηγξαθή ζηνηρείνπ Υσξίο ζεξκνκνλσηηθή πξνζηαζία Με αλεπαξθή ζεξκνκνλσηηθή 

πξνζηαζία θαηά Κ,Θ,Κ, 

Καηαθόξπθα δνκηθά 

ζηνηρεία 

ε επαθή 

κε αέξα 

[W/(m²·K)

] 

ε επαθή κε 

κε ζεξκελ, 

Υώξν 

[W/(m²·K)] 

ε επαθή 

κε έδαθνο 

[W/(m²·K)

] 

ε επαθή 

κε αέξα 

[W/(m²·K)

] 

ε επαθή 

κε κε 

ζεξκελ, 

Υώξν 

[W/(m²·K)

] 

ε επαθή 

κε έδαθνο 

[W/(m²·K)

] 

Οπηνπιηλζνδνκή, θέξνπζα ή πιήξσζεο (κε ή ρσξίο θιεηζηό δηάθελν αέξνο) 

 
Μπαηηθή ή δηθέιπθε δξνκηθή νπηνπιηλζνδνκή 

 

Αλεπίρξηζην απφ ηε κία 

ή ηηο δχν φςεηο, 
2.30 1.90 2.55 0.85 0.80 0.90 

Δπηρξηζκέλν θαη απφ ηηο 

δχν φςεηο, 
2.20 1.85 - 0.85 0.80 - 

Δπελδεδπκέλν κε απιή 

ή δηαθνζκεηηθή 
νπηνπιηλζνδνκή, 

1.90 1.60 2.05 0.80 0.75 0.85 

Δπελδεδπκέλν κε 

αξγνιηζνδνκή, 
2.10 1.75 2.25 0.80 0.75 0.85 

Δπελδεδπκέλν κε 
καξκάξηλεο πιάθεο, 

2.25 1.85 2.45 0.85 0.80 0.85 

Δπελδεδπκέλν κε 

γπςνζαλίδα, 
ηζηκεληνζαλίδα, 

μπινζαλίδα θ,α, πιάθεο, 

1.55 1.35 1.65 0.70 0.70 0.75 

Γξνκηθή νπηνπιηλζνδνκή 

 

Αλεπίρξηζην απφ ηε κία 

ή ηηο δχν φςεηο, 
3.25 2.50 3.75 0.95 0.90 1.00 

Δπηρξηζκέλν θαη απφ ηηο 

δχν φςεηο, 
3.05 2.40 - 0.95 0.85 - 

Δπελδεδπκέλν κε απιή 

ή δηαθνζκεηηθή 

νπηνπιηλζνδνκή, 

2.50 2.00 2.75 0.85 0.80 0.90 

Δπελδεδπκέλν κε 
αξγνιηζνδνκή, 

2.80 2.25 3.20 0.90 0.85 0.95 

Δπελδεδπκέλν κε 

καξκάξηλεο πιάθεο, 
3.10 2.40 3.55 0.95 0.85 1.00 

Δπελδεδπκέλν κε 
γπςνζαλίδα, 

ηζηκεληνζαλίδα, 

μπινζαλίδα ή άιιεο 
πιάθεο, 

1.90 1.65 2.05 0.80 0.75 0.85 

Αξγνιηζνδνκή 

Αλεπίρξηζην απφ ηε κία 

ή ηηο δχν φςεηο, 
4.25 3.10 5.00 1.05 0.95 1.10 

Δπηρξηζκέλν θαη απφ ηηο 

δχν φςεηο, 
3.85 2.85 - 1.00 0.95 - 

Δπελδεδπκέλν κε απιή 

ή δηαθνζκεηηθή 
νπηνπιηλζνδνκή, 

2.85 2.30 3.25 0.9 0.85 0.95 
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Πεξηγξαθή ζηνηρείνπ Υσξίο ζεξκνκνλσηηθή πξνζηαζία Με αλεπαξθή ζεξκνκνλσηηθή 

πξνζηαζία θαηά Κ,Θ,Κ, 

Καηαθόξπθα δνκηθά 

ζηνηρεία 

ε επαθή 

κε αέξα 

[W/(m²·K)

] 

ε επαθή κε 

κε ζεξκελ, 

Υώξν 

[W/(m²·K)] 

ε επαθή 

κε έδαθνο 

[W/(m²·K)

] 

ε επαθή 

κε αέξα 

[W/(m²·K)

] 

ε επαθή 

κε κε 

ζεξκελ, 

Υώξν 

[W/(m²·K)

] 

ε επαθή 

κε έδαθνο 

[W/(m²·K)

] 

Αξγνιηζνδνκή 

Δπελδεδπκέλν κε 
καξκάξηλεο πιάθεο, 

4.10 3.00 4.95 1.00 0.95 1.05 

Δπελδεδπκέλν κε 

γπςνζαλίδα, 

ηζηκεληνζαλίδα, 
μπινζαλίδα ή άιιεο 

πιάθεο, 

2.30 1.95 2.60 0.85 0.80 0.90 

 
 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 10: ΣΤΠΗΚΔ ΣΗΜΔ ΣΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΓΗΑ 

ΤΦΗΣΑΜΔΝΑ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΑΓΗΑΦΑΝΖ ΓΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΤΝΑΝΣΧΝΣΑΗ Δ 

ΚΣΗΡΗΑ, Ζ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΖ ΑΓΔΗΑ ΣΧΝ ΟΠΟΗΧΝ ΔΚΓΟΘΖΚΔ ΠΡΗΝ ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ ΚΣΗΡΗΧΝ (1979), 

 

Πεξηγξαθή ζηνηρείνπ Υσξίο ζεξκνκνλσηηθή πξνζηαζία Με αλεπαξθή ζεξκνκνλσηηθή 

πξνζηαζία θαηά Κ,Θ,Κ, 

Καηαθόξπθα δνκηθά 

ζηνηρεία 

ε επαθή 

κε αέξα 

[W/(m²·K)

] 

ε επαθή 

κε κε 

ζεξκελ, 

Υώξν 

[W/(m²·K)

] 

ε επαθή 

κε έδαθνο 

[W/(m²·K)

] 

ε επαθή 

κε αέξα 

[W/(m²·K)

] 

ε επαθή 

κε κε 

ζεξκελ, 

Υώξν 

[W/(m²·K)

] 

ε επαθή 

κε έδαθνο 

[W/(m²·K)

] 

Δπηζηεγάζεηο (κε ή ρσξίο ςεπδνξνθή) 

πκβαηηθνχ ηχπνπ 

δψκα, 
3.05 - - 0.95 - - 

Αληεζηξακκέλνπ ηχπνπ 

δψκα, 
- - - 0.95 - - 

Αεξηδφκελν  

δψκα, 
- 3.70 - 1.00 - - 

Φπηεκέλν δψκα, 1.20 - - 0.70 - - 

Οξηδφληηα νξνθή θάησ 
απφ κε ζεξκνκνλσκέλε 

ζηέγε, 

3.70 - - 1.00 - - 

Οξνθή θάησ απφ κε 

ζεξκαηλφκελν ρψξν, 
- 2.90 - - 0.90 - 

Κεξακνζθεπή επί 

θεθιηκέλεο 

πιάθαο νπιηζκέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο, 

4.70 - - 1.05 - - 

Κεξακνζθεπή επί 

θεθιηκέλεο μχιηλεο 

ζηέγεο, 

4.25 - - 1.00 - - 
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Πεξηγξαθή ζηνηρείνπ Υσξίο ζεξκνκνλσηηθή πξνζηαζία Με αλεπαξθή ζεξκνκνλσηηθή 

πξνζηαζία θαηά Κ,Θ,Κ, 

Καηαθόξπθα δνκηθά 

ζηνηρεία 

ε επαθή 

κε αέξα 

[W/(m²·K)

] 

ε επαθή 

κε κε 

ζεξκελ, 

Υώξν 

[W/(m²·K)

] 

ε επαθή 

κε έδαθνο 

[W/(m²·K)

] 

ε επαθή 

κε αέξα 

[W/(m²·K)

] 

ε επαθή 

κε κε 

ζεξκελ, 

Υώξν 

[W/(m²·K)

] 

ε επαθή 

κε έδαθνο 

[W/(m²·K)

] 

Γάπεδα κε επηθάιπςε παληόο ηύπνπ (μύιν, κάξκαξν, πιαθάθη, κσζατθό θ,η,ι,) 

Δπάλσ απφ αλνηθηφ 
ππφζηπιν ρψξν 

(ππισηή), 

2.75 - - 0.90 - - 

Δπί εδάθνπο, - - 3.10 - - 0.95 

Δπάλσ απφ κε 
ζεξκαηλφκελν ρψξν, 

- 2.00 - - 0.80 - 

 

 

 
 

 

ΠΗΝΑΚΑ 11: ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΣΡΟΠΟ ΘΔΧΡΖΖ ΣΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΖ ΣΗΜΖ ΣΧΝ ΘΔΡΜΟΓΔΦΤΡΧΝ ΣΑ ΔΠΗ ΜΔΡΟΤ 

ΓΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑ ΠΔΡΗΟΓΟ ΔΚΓΟΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΖ ΑΓΔΗΑ, 

 

Πεξίνδνο 

έθδνζεο 

νηθνδνκηθήο 

άδεηαο 

Θεξκνκνλσηηθή 

πξνζηαζία 

Κηίξην κειέηεο Κηίξην αλαθνξάο 

Τπνινγηζκό

ο ηηκώλ 

Τπνινγηζκόο 

ζεξκνγεθπξώ

λ 

Τπνινγηζκό

ο ηηκώλ 

Τπνινγηζκόο 

ζεξκνγεθπξώ

λ 

Πξηλ από ην 

1979 

(αλππαξμία 

θαλνληζκν) 

 

Υσξίο 
ζεξκνκνλσηηθή 

πξνζηαζία 

 
 

Σηκέο απφ 

πίλαθα 3,4, 

 

φρη 
 

Umax θαηά 

ΚΔΝΑΚ 

 

U + 0,1 

W/(m2·K) 

 

Μεξηθή πξφλνηα 

ζεξκηθήο πξνζηαζίαο 

(εμαξρήο πξφλνηα  ή  
κεηέπεηηα επέκβαζε) 

 

 

Σηκέο απφ 

πίλαθα 3,4, 

 

U + 0,1 

W/(m2·K) 

 

Umax θαηά 
ΚΔΝΑΚ 

U + 0,1 

W/(m2·K) 

 

Μεηέπεηηα 

επεκβάζεηο πνπ 

θαιχπηνπλ ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ 
Κ,Θ,Κ, 

 

 

χκθσλα κε 

ηε κειέηε ή 

κε 
kmax Κ,Θ,Κ, 

 

U + 0,1 

W/(m2·K) 
 

Umax θαηά 

ΚΔΝΑΚ 

U + 0,1 

W/(m2·K) 
 

Μεηέπεηηα 

επεκβάζεηο πνπ 

θαιχπηνπλ ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ 
ΚΔΝΑΚ, 

 

 
 

χκθσλα κε 

ηε κειέηε ή 

κε 
Umax θαηά 

ΚΔΝΑΚ 

 

U + 0,1 

W/(m2·K) 

 

Umax θαηά 
ΚΔΝΑΚ 

U + 0,1 

W/(m2·K) 
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Πεξίνδνο 

έθδνζεο 

νηθνδνκηθήο 

άδεηαο 

Θεξκνκνλσηηθή 

πξνζηαζία 

Κηίξην κειέηεο Κηίξην αλαθνξάο 

Τπνινγηζκό

ο ηηκώλ 

Τπνινγηζκόο 

ζεξκνγεθπξώ

λ 

Τπνινγηζκό

ο ηηκώλ 

Τπνινγηζκόο 

ζεξκνγεθπξώ

λ 

 

Πεξίνδνο 

1979-2010 

(ηζρύο 

Κ,Θ,Κ,) 

Υσξίο 

ζεξκνκνλσηηθή 
πξνζηαζία (κε 

εθαξκνγή Κ,Θ,Κ,) 

 

Σηκέο απφ 
πίλαθα 3,4, 

 

φρη 

 

Umax θαηά 

ΚΔΝΑΚ 

U + 0,1 
W/(m2·K) 

 

Πιεκκειήο  

εθαξκνγή Κ,Θ,Κ, 

Σηκέο απφ 
πίλαθα 3,4, 

 

U + 0,1 
W/(m2·K) 

 

Umax θαηά 

ΚΔΝΑΚ 

U + 0,1 
W/(m2·K) 

 

χκθσλα κε 

απαηηήζεηο Κ,Θ,Κ, 

χκθσλα κε 

ηε κειέηε 
ή κε kmax 

θαηά 

Κ.Θ.Κ. 
 

U + 0,1 

W/(m2·K) 
 

Umax θαηά 

ΚΔΝΑΚ 
 

U + 0,1 

W/(m2·K) 
 

Κάιπςε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ 

ΚΔΝΑΚ, (εμαξρήο 
πξφλνηα  ή  κεηέπεηηα 

επέκβαζε) 

χκθσλα κε 

ηε κειέηε 
 

U + 0,1 

W/(m2·K) 
 

Umax θαηά 

ΚΔΝΑΚ 

U + 0,1 

W/(m2·K) 
 

 

 

Μεηά ην 2010 

(ηζρύο  

ΚΔΝΑΚ) 

Πιεκκειήο  

εθαξκνγή ΚΔΝΑΚ, 

Τπνρξέσζε 
βειηίσζεο 

εληφο έηνπο 

 

λαη 

 

Umax θαηά 

ΚΔΝΑΚ 

U + 0,1 

W/(m2·K) 

 

Πιήξεο εθαξκνγή 
ΚΔΝΑΚ, 

χκθσλα κε 
ηε κειέηε ή 

κε 

Umax θαηά 
ΚΔΝΑΚ 

λαη 
 

Umax θαηά 
ΚΔΝΑΚ 

U + 0,1 

W/(m2·K) 

 

 

 

 
 

 

ΠΗΝΑΚΑ 12: ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΚΗΑΖ ΑΠΟ ΟΡΗΕΟΝΣΑ FHOR, 
 

Γσλία α πεξίνδνο Πξνζαλαηνιηζκόο επηθάλεηαο 

Ν ΝΑ θαη ΝΓ Α θαη Γ ΒΑ θαη ΒΓ Β 

0
ν
 

ζέξκαλζεο 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

ςχμεο 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

5
ν ζέξκαλζεο 0.98 0.97 0.96 0.98 1.00 

ςχμεο 1.00 0.98 0.97 0.96 0.96 

10
ν ζέξκαλζεο 0.96 0.95 0.93 0.95 1.00 

ςχμεο 1.00 0.97 0.94 0.92 0.92 

15
 ν
 

ζέξκαλζεο 0.91 0.89 0.86 0.88 1.00 

ςχμεο 1.00 0.94 0.90 0.89 0.90 

20
 ν
 

ζέξκαλζεο 0.86 0.84 0.80 0.84 1.00 

ςχμεο 1.00 0.92 0.86 0.87 0.87 

25
 ν
 

ζέξκαλζεο 0.73 0.73 072 0.82 1.00 

ςχμεο 1.00 0.90 0.83 0.85 0.87 



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΠΟΔΟΗ  ΚΣΙΡΙΨΝ 

114 
ΠΣΤΦΙΑΚΗ  ΕΡΓΑΙΑ 

ΚΕΛΕΠΟΤΡΗ  ΠΤΡΙΔΨΝ 
ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ  ΚΑΝΑΚΗ 

 

30
 ν
 

ζέξκαλζεο 0.61 0.62 0.65 0.85 1.00 

ςχμεο 1.00 0.89 0.81 0.81 0.86 

35
 ν
 

ζέξκαλζεο 0.53 0.54 0.61 0.84 1.00 

ςχμεο 1.00 0.85 0.77 0.77 0.86 

40
 ν
 

ζέξκαλζεο 0.44 0.47 0.57 0.83 1.00 

ςχμεο 0.98 0.82 0.72 0.73 0.85 

45
 ν
 

ζέξκαλζεο 0.40 0.44 0.55 0.82 1.00 

ςχμεο 0.95 0.78 0.68 0.70 0.85 

50
 ν
 

ζέξκαλζεο 0.36 0.40 0.53 0.81 1.00 

ςχμεο 0.93 0.74 0.63 0.67 0.85 

55
 ν
 

ζέξκαλζεο 0.34 0.38 0.52 0.81 1.00 

ςχμεο 0.89 0.70 0.60 0.65 0.85 

60
 ν
 

ζέξκαλζεο 0.32 0.37 0.51 0.81 1.00 

Φχμεο 0.86 0.67 0.57 0.63 0.85 

65
 ν
 

ζέξκαλζεο 0.32 0.36 0.50 0.81 1.00 

Φχμεο 0.79 0.63 0.55 0.63 0.85 

70
 ν
 

ζέξκαλζεο 0.31 0.36 0.50 0.81 1.00 

Φχμεο 0.73 0.58 0.52 0.62 0.85 

 

 

 
 

ΠΗΝΑΚΑ 13: ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΚΗΑΖ ΑΠΟ ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΤ ΠΡΟΒΟΛΟΤ FOV, 

 

Γσλία α πεξίνδνο Πξνζαλαηνιηζκόο επηθάλεηαο 

Ν ΝΑ θαη ΝΓ Α θαη Γ ΒΑ θαη ΒΓ Β 

0
ν
 

ζέξκαλζεο 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

ςχμεο 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

5
ν ζέξκαλζεο 0.97 0.97 0.97 0.97 0.96 

ςχμεο 0.95 0.96 0.96 0.97 0.97 

10
ν ζέξκαλζεο 0.94 0.94 0.94 0.93 0.92 

ςχμεο 0.89 0.91 0.93 0.93 0.94 

15
 ν
 

ζέξκαλζεο 0.91 0.91 0.91 0.90 0.89 

ςχμεο 0.84 0.86 0.89 0.90 0.85 

20
 ν
 

ζέξκαλζεο 0.87 0.88 0.88 0.86 0.87 

ςχμεο 0.78 0.82 0.85 0.87 0.81 

25
 ν
 

ζέξκαλζεο 0.84 0.84 0.85 0.83 0.84 

ςχμεο 0.73 0.77 0.81 0.83 0.84 

30
 ν
 

ζέξκαλζεο 0.80 0.81 0.82 0.80 0.77 

ςχμεο 0.67 0.72 0.77 0.80 0.80 

35
 ν
 

ζέξκαλζεο 0.76 0.77 0.78 0.76 0.74 

ςχμεο 0.61 0.67 0.72 0.76 0.77 

40
 ν
 

ζέξκαλζεο 0.72 0.73 0.75 0.73 0.70 

ςχμεο 0.56 0.62 0.68 0.72 0.74 

45
 ν
 

ζέξκαλζεο 0.68 0.69 0.70 0.69 0.66 

ςχμεο 0.51 0.57 0.63 0.68 0.70 

50
 ν
 

ζέξκαλζεο 0.63 0.64 0.66 0.65 0.62 

ςχμεο 0.46 0.52 0.58 0.64 0.67 

55
 ν
 

ζέξκαλζεο 0.57 0.58 0.62 0.61 0.59 

ςχμεο 0.42 0.48 0.53 0.59 0.63 

60
 ν
 

ζέξκαλζεο 0.50 0.52 0.57 0.57 0.55 

ςχμεο 0.39 0.43 0.48 0.55 0.60 
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65
 ν
 

ζέξκαλζεο 0.42 0.45 0.50 0.53 0.51 

ςχμεο 0.36 0.39 0.43 0.49 0.56 

70
 ν
 

ζέξκαλζεο 0.34 0.37 0.44 0.48 0.47 

ςχμεο 0.33 0.34 0.38 0.44 0.52 

80
 ν
 

ζέξκαλζεο 0.17 0.21 0.29 0.38 0.41 

ςχμεο 0.28 0.26 0.27 0.32 0.41 

90
 ν
 

ζέξκαλζεο 0.10 0.12 0.17 0.27 0.33 

ςχμεο 0.24 0.19 0.18 0.22 0.30 

 

 

 
 

ΠΗΝΑΚΑ 14: ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΚΗΑΖ ΑΠΟ ΠΛΔΤΡΗΚΔ ΠΡΟΔΞΟΥΔ FFIN, ΑΠΟ 

ΣΖΝ ΑΡΗΣΔΡΖ ΠΛΔΤΡΑ(ΟΠΧ ΦΑΗΝΔΣΑΗ ΑΠΟ ΔΞΧ), 

 

Γσλία 

γ 

πεξίνδνο Πξνζαλαηνιηζκόο επηθάλεηαο 

Ν ΝΓ Γ ΒΓ Β ΒΑ Α ΝΑ 

0
 ν
 

ζέξκαλζε 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

ςχμε 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

10
 ν
 

ζέξκαλζε 0.97 0.99 1.00 1.00 1.00 0.95 0.95 0.97 

ςχμε 0.97 0.97 1.00 1.00 0.97 0.96 0.99 0.99 

20
 ν
 

ζέξκαλζε 0.95 0.99 1.00 1.00 1.00 0.92 0.90 0.93 

ςχμε 0.95 0.94 0.99 1.00 0.95 0.93 0.98 0.99 

30
 ν
 

ζέξκαλζε 0.92 0.98 1.00 1.00 1.00 0.89 0.86 0.90 

ςχμε 0.93 0.90 0.99 1.00 0.93 0.89 0.96 0.98 

40
 ν
 

ζέξκαλζε 0.89 0.97 1.00 1.00 1.00 0.86 0.80 0.87 

ςχμε 0.91 0.86 0.98 1.00 0.92 0.84 0.95 0.97 

50
 ν
 

ζέξκαλζε 0.85 0.95 1.00 1.00 1.00 0.84 0.75 0.83 

ςχμε 0.89 0.81 0.97 1.00 0.92 0.79 0.93 0.96 

60
 ν
 

ζέξκαλζε 0.81 0.93 1.00 1.00 1.00 0.82 0.69 0.79 

ςχμε 0.88 0.76 0.96 1.00 0.92 0.73 0.91 0.96 

70
 ν
 

ζέξκαλζε 0.76 0.90 1.00 1.00 1.00 0.81 0.62 0.73 

ςχμε 0.86 0.71 0.94 1.00 0.92 0.66 0.88 0.95 

 

 

 
 

ΠΗΝΑΚΑ 15: ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΚΗΑΖ ΑΠΟ ΠΛΔΤΡΗΚΔ ΠΡΟΔΞΟΥΔ FFIN, ΑΠΟ 

ΣΖΝ ΓΔΞΗΑ ΠΛΔΤΡΑ (ΟΠΧ ΦΑΗΝΔΣΑΗ ΑΠΟ ΔΞΧ), 

 

Γσλία 

γ 

πεξίνδνο Πξνζαλαηνιηζκόο επηθάλεηαο 

Ν ΝΓ Γ ΒΓ Β ΒΑ Α ΝΑ 

0 
ν ζέξκαλζε 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

ςχμε 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

10
 ν
 

ζέξκαλζε 0.97 0.97 0.95 0.95 1.00 1.00 1.00 0.99 

ςχμε 0.97 0.99 0.99 0.96 0.97 1.00 1.00 0.97 

20
 ν
 

ζέξκαλζε 0.95 0.93 0.90 0.92 1.00 1.00 1.00 0.99 

ςχμε 0.95 0.99 0.98 0.93 0.95 1.00 0.99 0.94 

30
 ν
 

ζέξκαλζε 0.92 0.90 0.86 0.89 1.00 1.00 1.00 0.98 

ςχμε 0.93 0.98 0.96 0.89 0.93 1.00 0.99 0.90 

40
 ν
 ζέξκαλζε 0.89 0.87 0.80 0.86 1.00 1.00 1.00 0.97 
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ςχμε 0.91 0.97 0.95 0.84 0.92 1.00 0.98 0.86 

50
 ν
 

ζέξκαλζε 0.85 0.83 0.75 0.84 1.00 1.00 1.00 0.95 

ςχμε 0.89 0.96 0.93 0.79 0.92 1.00 0.97 0.81 

60
 ν
 

ζέξκαλζε 0.81 0.79 0.69 0.82 1.00 1.00 1.00 0.93 

ςχμε 0.88 0.96 0.91 0.73 0.92 1.00 0.96 0.76 

70
 ν
 

ζέξκαλζε 0.76 0.73 0.62 0.81 1.00 1.00 1.00 0.90 

ςχμε 0.86 0.95 0.88 0.66 0.92 1.00 0.94 0.71 
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