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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Η παρούζα πηστιακή εργαζία έτει ως ανηικείμενο μελέηης ηη βεληίωζη μιας 

σθιζηάμενης καηοικίας. ηότος μας, με ηην επέμβαζη μας είναι να μεηαηραπεί 

ζε ενεργειακά ασηόνομη με μεγάλο οικονομικό όθελος πρώηα ζηη καηανάλωζη και 

έπειηα ζηη μακροπρόθεζμη απόζβεζη ηης επέμβαζης μας. Η ελατιζηοποίηζη ηοσ 

κόζηοσς ηης λειηοσργίας ηης καηοικίας είναι πρωηαρτικός ζκοπός ηοσ έργοσ και με 

γνώμονα ασηό θα καθοριζηούν οι επιλογές επέμβαζης.πγθεθξηκέλα ζηάδηα ηεο 

εξγαζίαο απνηεινχλ ε παξνπζίαζε ησλ παξακέηξσλ πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε, νη ππνινγηζκνί, ε επηινγή ησλ πιηθψλ θαη ησλ κεζφδσλ θαη ηα ηειηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε ηνπ ηδηνθηήηε. 

Ζ εξγαζία απνηειείηε απφ ηέζζεξα θεθάιαηα.  

Σν πξψην θεθάιαην είλαη θαζαξά βηβιηνγξαθηθφ απεπζχλεηαη ζε ζπνπδαζηέο θαη 

θνηηεηέο πνπ κειεηνχλ ηνλ αξρηηεθηνληθφ βηνθιηκαηηθφ ζρεδηαζκφ  θαη ζηνρεχεη ζηελ 

απνζαθήληζε ησλ φξσλ ηεο βηνθιηκαηηθήο ζεσξίαο θαη παξνπζίαζε ησλ ζχγρξνλσλ 

νηθνινγηθψλ ηερλνινγηψλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο.  

ην δεχηεξν θεθάιαην, θαη αθνχ πιένλ ν αλαγλψζηεο έρεη εληνπίζεη ηνπο βαζηθνχο 

άμνλεο κηαο ελεξγεηαθήο κειέηεο γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο πθηζηάκελεο 

θαηαζθεπήο ε νπνία ζα απνηειέζεη ην αληηθείκελν  κειέηεο θαη πάλσ ζην νπνίν ζα 

εθαξκνζηνχλ νη νπνίεο παξεκβάζεηο. Πέξαλ ηεο αξρηηεθηνληθήο παξνπζίαζεο ηνπ 

νηθνδνκήκαηνο παξαζέηεηαη κειέηε ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ θαη απσιεηψλ ηνπ θηηξίνπ, 

ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη θαη΄ επέθηαζε  νη απαηηήζεηο ηνπ θηηξίνπ. 

ην ηξίην θεθάιαην, έρνληαο γλψζε ησλ ελεξγεηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θηηξίνπ 

πξνηείλνληαη κηα ζεηξά ηερλνινγηψλ (ηνπνζέηεζε θσηνβνιηαηθψλ, εμσηεξηθψλ 

κεραλνθίλεησλ ζθίαζηξσλ, γεσζεξκηθέο αληιίεο, ελεξγεηαθά θνπθψκαηα) γηα ηελ 

ελεξγεηαθή βειηίσζε ηνπ θηηξίνπ.  Ζ κειέηε ζε ηειεπηαίν ζηάδην ζηνρεχεη ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ παξεκβάζεσλ θαη ηνπ ρξφλνπ απφζβεζεο απηψλ. 

Αθνχ έρνπλ ήδε πξνηαζεί ιχζεηο κείσζε ηεο θαηαλαισκέλεο ελέξγεηαο ζην ηξίην 

θεθάιαην ην ηέηαξην θεθάιαην ζηνρεχεη ζηελ παξνπζίαζε κεζφδσλ εθκεηάιιεπζεο 

ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο θαη παξαγσγήο ειεθηξηθήο γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ησλ 

αλαγθψλ ηεο θαηνηθίαο. 

Σν δείγκα εμέηαζεο (πθηζηάκελε θαηαζθεπή ζην ιεθαλνπέδην Αηηηθήο) απνηειεί έλα 

παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζχγρξνλσλ κεζφδσλ ζε πθηζηάκελε θαηαζθεπή. Σν 

ζπγγξαθηθφ απηφ εθπφλεκα ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλαλ νδεγφ ελεξγεηαθψλ 
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επεκβάζεσλ ζε πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο θαη ζπγθεθξηκέλα  ζε νηθνδνκέο πνπ 

θαηαζθεπάζηεθαλ πξηλ ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή κειέηεο ζεξκνκφλσζεο. 
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Δηζαγσγή 

Χο Βηνθιηκαηηθή Αξρηηεθηνληθή νξίδεηαη ν ζρεδηαζκφο ησλ θηηξίσλ (θαη γεληθφηεξα 

ησλ ρψξσλ) πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο παξακέηξνπο ηνπ θιίκαηνο κηαο πεξηνρήο, κε 

ζηφρν ηελ ζεξκηθή, νπηηθή θαη αθνπζηηθή άλεζε ησλ ρξεζηψλ, αμηνπνηψληαο 

ελέξγεηα θαη θαηλφκελα ηνπ ηνπηθνχ πεξηβάιινληνο. Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ 

βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη ηα παζεηηθά ζπζηήκαηα 
1
πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην 

θηίξην κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πεγψλ. 

Με ζηφρν ηελ άλεζε ησλ αλζξψπσλ πνπ κέλνπλ ζ’ έλα ρψξν ζα πξέπεη λα 

ξπζκίδνληαη νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο (ηνπιάρηζηνλ απηέο πνπ γίλνληαη άκεζα 

αηζζεηέο, ζεξκνθξαζία – πγξαζία).  

 

Αξρέο Βηνθιηκαηηθήο Αξρηηεθηνληθήο 

1.      Αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο 

2.      Θεξκηθή πξνζηαζία θηηξίσλ 

3.      Πξνζηαζία κέζσ ζθίαζεο 

4.      πζηήκαηα θαη ηερληθέο παζεηηθνχ δξνζηζκνχ 

5.      Βειηίσζε – ξχζκηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ 

6.      Φπζηθφο θσηηζκφο 

7.      Βειηίσζε ή αθφκα θαη δεκηνπξγία κηθξνθιίκαηνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Παζεηηθά ζπζηήκαηα. Ο φξνο παζεηηθφ ππνγξακκίδεη ηε ζεκαληηθή δηαθνξά πνπ δηαθξίλεη δχν 

μερσξηζηέο πξνζεγγίζεηο. Σα ειηαθά ζπζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηε βνήζεηα αλεκηζηήξσλ θαη 

κεραληθψλ αληιηψλ ραξαθηεξίδνληαη «ελεξγεηηθά». Ο φξνο παζεηηθφ ππνδειψλεη ηερλνινγία απιή θαη 

εθκεηάιιεπζε ηεο ελέξγεηαο πνπ ελππάξρεη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηφπν, ζε ζπλεξγαζία κε αξρηηεθηνληθέο 

ζπληζηψζεο. 
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1.1 Πξνζαλαηνιηζκφο θηηξίνπ 

 

Ο νξζφο ζρεδηαζκφο ηεο ηνπνζεζίαο θαη ηνπ θηηξίνπ επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαηά ηελ ςπρξή πεξίνδν θαη πξνζηαηεχεη ην θηίξην απφ ηελ 

ππεξζέξκαλζε απφ ηνλ ήιην θαηά ηε ζεξκή πεξίνδν. 

 

Γπηηθή πιεπξά: Ζ δπηηθή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ κπνξεί λα πξνβιεθζεί κε κηθξέο 

δηαζηάζεηο θαη λα πξνζηαηεχεηαη απφ θαηάιιειε ζθίαζε. Παξάιιεια πξνβιέπεηαη 

θαιή κφλσζε ηεο δπηηθήο φςεο θαη απνθεχγνληαη αλνίγκαηα γηαηί ην θαινθαίξη απφ 

ην κεζεκέξη θαη κεηά δέρνληαη ηνλ ήιην άκεζα. Καιφ είλαη ινηπφλ λα επηιέγνπκε 

αλνίγκαηα ζηε δπηηθή φςε κφλν ζε πεξηπηψζεηο θσηηζκνχ θαη ζέαο. Σέινο ζηηο 

δπηηθέο φςεηο, ζηέγεο θαη ακκνζθεπέο δελ παξέρνπλ κεγάιε πξνζηαζία, έηζη 

ζπληζηάηαη εμσηεξηθή ζθίαζε θαηαθφξπθνπ ηχπνπ ε νπνία επηηπγράλεηε κε ηε 

ηνπνζέηεζε αεηζαιήο βιάζηεζεο κε πξνηίκεζε δέληξσλ ππθλνχ θπιιψκαηνο 

(θππαξίζζη, κπφπσξν). 

Αλαηνιηθή πιεπξά: Ζ αλαηνιηθή πιεπξά παξνπζηάδεη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ 

δπηηθή πιεπξά. Βέβαηα φκσο ιφγσ ηεο ειηαθήο ηξνρηάο έλα θηίξην πνπ αλαπηχζζεηαη 

θαηά κήθνο ηνπ άμνλα αλαηνιήο – δχζεο έρεη κεγαιχηεξα νθέιε απφ έλα αληίζηνηρν 

πνπ αλαπηχζζεηαη θαηά ηνλ άμνλα βνξάο – λφηνο.  

 

Νφηηα πιεπξά: Ζ λφηηα πιεπξά ην ρεηκψλα είλαη ηδηαίηεξα επεξγεηεκέλε απφ ηελ 

άκεζε αθηηλνβνιία πνπ δέρεηαη, αιιά ην θαινθαίξη ην πξνλφκηα απηφ κεηαηξέπεηαη 

ζε κεηνλέθηεκα. Γηα λα απνθεπρζεί απηή ε αλεπηζχκεηε έθζεζε ηνπ θηηξίνπ ζηνλ 

ήιην πξνβιέπνληαη ηνίρνη κάδαο, δεληξνθπηεχζεηο θαζψο θαη πέξγθνιεο 

αλαξξηρφκελσλ θπηψλ. Ζ λφηηα πιεπξά, επίζεο, ελδείθλπηαη θαη γηα εηζξνή θπζηθνχ 

θσηηζκνχ ζηνλ ρψξν. 

 

Βνξηλή πιεπξά: Αλνίγκαηα ζηε βνξηλή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ βνεζνχλ ζηελ θαιιίηεξε 

πνηφηεηα θσηηζκνχ γηαηί δέρνληαη θσο δηάρπην θαη φρη άκεζν. Παξάιιεια φκσο ηα 

αλνίγκαηα δελ πξέπεη λα είλαη κεγάισλ δηαζηάζεσλ γηαηί ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο 

απνθνκίδνπλ ειάρηζηα θέξδε γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ θηηξίνπ θαη ην ρξεψλνπλ κε 

κεγάιεο απψιεηεο. 
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Δηθφλα 1. Κάζε πιεπξά ηνπ 

θηηξίνπ αλάινγα κε ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ παξνπζηάδεη 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά  

 

Δηθφλα 2. Ζ θξίζηκε ρξνληθή 

ζηηγκή ηνπ κεζνγεηαθνχ 

θαινθαηξηνχ είλαη ην 

απφγεπκα, φηαλ ν ήιηνο είλαη 

αθφκε ζεξκφο, αλ θαη 

βξίζθεηαη ςειά ζηνλ νπξαλφ.  

 

Δηθφλα 3. Ζ δπηηθή πιεπξά 

ελφο θηηξίνπ κπνξεί λα 

πξνβιεθζεί κε κηθξέο 

δηαζηάζεηο, λα είλαη ηπθιή ή 

λα πξνζηαηεχεηαη απφ 

θαηάιιειε ζθίαζε (δέλδξα, 

θπηηθνί θξάθηεο θιπ.) 
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1.2 Αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο 

ε πξψην ζηάδην ( ην νπνίν απνηειεί έξγν ηνπ αξρηηέθηνλα) ε αμηνπνίεζε ηεο 

ειηαθήο ελέξγεηαο επηηπγράλεηαη κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ρψξσλ θαη ηδηαίηεξα 

ησλ αλνηγκάησλ (ν λφηηνο πξνζαλαηνιηζκφο είλαη ν θαηαιιειφηεξνο) θαη ηελ 

δηαξξχζκηζε ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ αλάινγα κε ηηο ζεξκηθέο ηνπο αλάγθεο θαη κε ηα 

παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα πνπ ζπιιέγνπλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη απνηεινχλ 

«θπζηθά» ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο.  

 

1.2.1 Φσηνβνιηαηθά ζπζηήκαηα 
2
 

 

Σα θσηνβνιηατθά (PV) είλαη δηαηάμεηο πνπ κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα απ’ 

επζείαο ζε ειεθηξηθή, ρσξίο ηε ρξήζε θαπζίκσλ θαη κε πνιχ κηθξή παξαγσγή 

ξππαληψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο. Μεηά απφ ηέζζεξηο δεθαεηίεο 

έξεπλαο, ηα θσηνβνιηατθά βξήθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα έλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ 

εθαξκνγψλ. Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηερλνινγίαο ησλ θσηνβνιηατθψλ είλαη 

ηα αθφινπζα:  

 

1. Έρνπλ κέζν ρξφλν δσήο ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα ρξφληα. 

2. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιέο κηθξέο θαη κεγάιεο εθαξκνγέο. 

3. Παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ milliwatt έσο megawatt.  

4. Δίλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ηνπο ζε πεξηνρέο φπνπ είλαη αδχλαηε ε ηξνθνδφηεζή ηνπο 

κε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ην δίθηπν.  

5. Ζ ηερλνινγία ηνπο είλαη αξθεηά πςειή θαη γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα γίλεηαη καδηθή 

ε παξαγσγή ηνπο γηα λα ηξνθνδνηείηαη κε απηά ε αγνξά.  

 

Σα θσηνβνιηατθά κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηα θηήξηα ή θαη λα ελζσκαησζνχλ ζην 

θέιπθφο ηνπο. Με ηε ρξήζε ησλ θσηνβνιηατθψλ εμνηθνλνκείηαη κεγάιν πνζφ 

ελέξγεηαο, θαζψο ηα θηήξηα κεηαηξέπνληαη ζε κηθξνχο «παξαγσγνχο» ελέξγεηαο.  

 

 

 

 

                                                      
2
 ηακπέθνπ Υ. Λεηηνπξγηθή θαη Αηζζεηηθή Έληαμε πζηεκάησλ Αμηνπνίεζεο ηεο Ζιηαθήο Δλάξγεηαο 

ζηα Κηήξηα – ει. 60,   
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1.2.1.1 Γνκή Φσηνβνιηαηθνχ ζπζηήκαηνο 

 

Φσηνβνιηατθφ ζηνηρείν: Ζ ειεθηξνληθή δηάηαμε πνπ παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα 

φηαλ δέρεηαη αθηηλνβνιία. Λέγεηαη αθφκα Φ/Β θχηηαξν ή Φ/Β θπςέιε (PV cell). 

 

Φσηνβνιηατθφ πιαίζην: Έλα ζχλνιν Φ/Β ζηνηρείσλ πνπ είλαη ειεθηξνληθά 

ζπλδεδεκέλα. Απνηειεί ηε βαζηθή δνκηθή κνλάδα ηεο Φ/Β γελλήηξηαο (PV module). 

 

 Φσηνβνιηατθφ παλέιν: Έλα ή πεξηζζφηεξα Φ/Β πιαίζηα, πνπ έρνπλ 

πξνθαηαζθεπαζηεί θαη ζπλαξκνινγεζεί ζε εληαία θαηαζθεπή, έηνηκε γηα λα 

εγθαηαζηαζεί ζε Φ/Β εγθαηάζηαζε (PV panel). 

 

Φσηνβνιηατθή ζπζηνηρία: Μηα νκάδα απφ Φ/Β πιαίζηα ή παλέια κε ειεθηξηθή 

αιιεινζχλδεζε, ηνπνζεηεκέλα ζπλήζσο ζε θνηλή θαηαζθεπή ζηήξημεο (PV array). 

 

Φσηνβνιηατθή γελλήηξηα: Σα Φ/Β πιαίζηα απφ (ζπλήζσο 30 έσο 36) εξκεηηθά 

ζθξαγηζκέλα Φ/Β ζηνηρεία κέζα ζε εηδηθή δηαθαλή πιαζηηθή χιε, ησλ νπνίσλ ε 

κπξνζηηλή φςε πξνζηαηεχεηαη απφ αλζεθηηθφ γπαιί. Ζ θαηαζθεπή απηή πνπ δελ 

μεπεξλά ζε πάρνο ηα 4 κε 5 ρηιηνζηά, ηνπνζεηείηαη ζπλήζσο ζε πιαίζην αινπκηλίνπ. 

Σα ζηνηρεία εζσηεξηθά είλαη ζπλδεδεκέλα ζε ζεηξά ή παξάιιεια αλάινγα κε ηελ 

εθαξκνγή. 

 

Καηαζθεπή ζηήξημεο: Σα Φ/Β πιαίζηα πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηεζνχλ / 

πξνζαξκνζηνχλ ζην ζεκείν εγθαηάζηαζήο ηνπο εθνδηάδνληαη κε εηδηθέο θαηαζθεπέο. 

Οη θαηαζθεπέο απηέο ζηήξημεο πξέπεη λα πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, φπσο 

αληνρή ζηα θνξηία πνπ πξνέξρνληαη απφ ην βάξνο ησλ πιαηζίσλ θαη ηνπο ηνπηθνχο 

αλέκνπο, λα κελ πξνθαινχλ ζθηαζκφ ζηα πιαίζηα, λα επηηξέπνπλ ηελ πξνζέγγηζε ζηα 

πιαίζηα, αιιά ηαπηφρξνλα λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηά ηνπο. 

 

πζηήκαηα κεηαηξνπήο ηζρχνο (inverters): Σα Φ/Β πιαίζηα παξάγνπλ ζπλερέο 

ξεχκα ελψ ηα θνξηία θαηαλαιψλνπλ ελαιιαζζφκελν ξεχκα. Γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο 

ηζρχνο ζηα Φ/Β ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη αληηζηξνθείο (inverters) ζπλερνχο ζε 

ελαιιαζζφκελν (DC/AC). θνπφο ησλ ζπζηεκάησλ κεηαηξνπήο ηζρχνο είλαη ε 

θαηάιιειε ξχζκηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ παξαγφκελνπ ξεχκαηνο, ψζηε λα 
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θαηαζηεί δπλαηή ε ηξνθνδνζία ησλ δηάθνξσλ θαηαλαιψζεσλ. Σα ζεκαληηθφηεξα 

θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηνπ αληηζηξνθέα είλαη: 

 αμηνπηζηία 

  ελεξγεηαθή απφδνζε 

 νη αξκνληθέο παξακνξθψζεηο 

 ην θφζηνο 

  ε ζπκβαηφηεηα κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο ΓΔΖ 

  ε έλα ηππηθφ Φ/Β ζχζηεκα ν αληηζηξνθέαο (ή αληηζηξνθείο) ηνπνζεηείηαη ζε 

απφζηαζε απφ ηα Φ/Β πιαίζηα ζε ζηεγαζκέλν ρψξν. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη 

θαισδηψζεηο είλαη ζπλερνχο ξεχκαηνο. 

 

Ζιεθηξνληθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ πξνζηαζίαο θαη ινηπά ζηνηρεία: Σν Φ/Β 

ζχζηεκα ζπκπιεξψλνπλ νη ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο ειέγρνπ, ε γείσζε, νη 

θαισδηψζεηο (ζπλερνχο θαη ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο) θαη ζρεηηθφ ειεθηξνινγηθφ 

πιηθφ, νη δηαηάμεηο αζθαιείαο, ν κεηξεηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θ/Β ζπζηήκαηνο. 

 

 

Δηθφλα 4. 1 – Φσηνβνιηατθά πιαίζηα, 2 – Πίλαθαο ειέγρνπ, 3 – Αληηζηξνθέαο 

(inverter), 4 – Μεηξεηήο ΓΔΖ 
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1.2.1.2 Σχπνη θσηνβνιηαηθψλ ζηνηρείσλ
3
 

 

Μνλνθξπζηαιιηθνχ Ππξηηίνπ πιαίζηα (ζηνηρεία).  

Καηαζθεπάδνληαη απφ θπςέιεο πνπ έρνπλ θνπεί απφ έλα 

θπιηλδξηθφ θξχζηαιιν ππξηηίνπ. Απνηεινχλ ηα πην απνδνηηθά 

θσηνβνιηατθά κε απνδφζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 15%. Ζ θαηαζθεπή 

ηνπο φκσο είλαη πην πνιχπινθε γηαηί απαηηεί ηελ θαηαζθεπήο ηνπ 

κνλνθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ κε απνηέιεζκα ην πςειφηεξν θφζηνο 

θαηαζθεπήο.  

 

Πνιπθξπζηαιιηθνχ Ππξηηίνπ πιαίζηα (ζηνηρεία). Σα 

πνιπθξπζηαιιηθά θσηνβνιηατθά θαηαζθεπάδνληαη απφ ξάβδνπο 

ιησκέλνπ θαη επαλαθξπζηαιινκέλνπ ππξηηίνπ. Γηα ηελ παξαγσγή 

ηνπο νη ξάβδνη ηνπ ππξηηίνπ θφβνληαη ζε ιεπηά ηκήκαηα απφ ηα 

νπνία θαηαζθεπάδεηαη ε θπςέιε ηνπ θσηνβνιηατθνχ. Ζ δηαδηθαζία 

θαηαζθεπήο ηνπο είλαη απινχζηεξε απφ εθείλε ησλ 

κνλνθξπζηαιιηθψλ θσηνβνιηατθψλ κε απνηέιεζκα ην θζελφηεξν 

θφζηνο παξαγσγήο. Παξνπζηάδνπλ φκσο ζε γεληθέο γξακκέο 

κηθξφηεξε απφδνζε ηεο ηάμεσο ηνπ 12%. 

 

 Άκνξθνπ Ππξηηίνπ πιαίζηα (ζηνηρεία). Aπνηεινχληαη απφ έλα 

ιεπηφ ζηξψκα ππξηηίνπ πνπ έρεη ελαπνηεζεί νκνηφκνξθα ζε 

θαηάιιειν ππφβαζξν. αλ ππφβαζξν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα 

κεγάιε γθάκα πιηθψλ απφ δχζθακπηα κέρξη ειαζηηθά κε 

απνηέιεζκα λα βξίζθεη κεγαιχηεξν εχξνο εθαξκνγψλ, ηδηαίηεξα ζε 

θακπχιεο ή εχθακπηεο επηθάλεηεο. Δλψ ην άκνξθν ππξίηην 

παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ απνξξφθεζε 

ηνπ θσηφο, εληνχηνηο ε θσηνβνιηατθή απφδνζε ηνπ είλαη ηνπ 

κηθξφηεξε ησλ θξπζηαιιηθψλ, πεξίπνπ 6%. Σν θζελφ φκσο θφζηνο 

θαηαζθεπήο ηνπο ηα θάλεη ηδαληθά ζε εθαξκνγέο φπνπ δελ 

απαηηείηαη πςειή απφδνζε.  

 

                                                      
3
 www.aenaon.net 



[15] 
 

Απφ αξρηηεθηνληθήο, ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πιεπξάο ηα θσηνβνιηατθά ζηα θηήξηα 

ζήκεξα:  

 

1. Έρνπλ επειημία ζηελ επηθάλεηα ηνπνζέηεζήο ηνπο θαη είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή 

ηνπο θαη ζε ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο.  

2. Παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα ηηο ψξεο αηρκήο, κεηψλνληαο θαη’ επέθηαζε ηηο 

απμεκέλεο απαηηήζεηο ζε ειεθηξηζκφ.  

3. Μπνξνχλ λα θαιχςνπλ φιε ή κεγάιν κέξνο ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηνπ 

θηεξίνπ ζην νπνίν έρνπλ εγθαηαζηαζεί.  

4. Μπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα ζπλήζε πιηθά ησλ θηηξίσλ, δηαδξακαηίδνληαο 

δηπιφ ξφιν ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

5. Παξέρνπλ κηα αηζζεηηθή φςε ζην θηήξην κε έλα θαηλνηφκν ηξφπν.  

6. Γελ επεξεάδνπλ νχηε επεξεάδνληαη απφ ηηο ππφινηπεο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα 

ζπζηήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην θηήξην.  

7. Μεηψλνπλ ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ησλ θηηξίσλ.  

 

Δηθφλα 5. Αηηήζεηο εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηαηθψλ απν ηνλ Αχγνπζην ηνπ  

2001 έσο ην επηέκβξην ηνπ 2007 
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1.2.1.3 Σχπνη ζχλδεζεο θσηνβνιηαηθψλ ζπζηεκάησλ 
4
 

 

Τπάξρνπλ δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο ζχλδεζεο  θσηνβνιηατθψλ 

ζπζηεκάησλ: 

1. Σν δηαζπλδεδεκέλν θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ 

2. Σν απηφλνκν θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα . 

 

 Ζ απινχζηεξε κνξθή ηνπ δεχηεξνπ εθ ησλ δπν απνηειείηαη απιψο 

απφ κηα θσηνβνιηατθή γελλήηξηα θσηνβνιηατθφ πιαίζην, ε νπνία 

κφλε ηεο ηξνθνδνηεί κε ζπλερέο ξεχκα έλα θνξηίν νπνηεδήπνηε 

ππάξρεη επαξθήο θσηεηλφηεηα. Απηνχ ηνπ ηχπνπ ην ζχζηεκα είλαη 

θνηλφ ζε εθαξκνγέο νηθηαθέο ή γεσξγηθέο, άληιεζε. ε άιιεο 

πεξηπηψζεηο ην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα (solar-pv) παξέρεη δπλαηφηεηα 

απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζηηο κπαηαξίεο. πρλά  ζπκπεξηιακβάλεηαη 

κεηαηξνπέαο ηζρχνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φπσο ζηελ πεξίπησζε 

πνπ απαηηείηαη ελαιιαζζφκελν ξεχκα λα εμέξρεηαη απφ ην ζχζηεκα. 

Παξαθάησ αλαιχνληαη νη δηάθνξνη ηχπνη ζχλδεζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4
 http://www.1-solar.gr/ 

http://www.solar-systems.gr/photovoltaic-module.html


[17] 
 

Γηαζπλδεδεκέλα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα. ηα δηαζπλδεδεκέλα κε ην δίθηπν 

θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηα θσηνβνιηατθά, 

ηξνθνδνηεί ηα ειεθηξηθά θνξηία θαη ε πεξίζζεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εθ' φζνλ 

ππάξρεη δηαβηβάδεηαη θαη πσιείηαη ζην δίθηπν. ηηο πεξηπηψζεηο φκσο πνπ ε ελέξγεηα 

απφ ηα θσηνβνιηατθά δελ επαξθεί γηα λα θαιχςεη ηα θνξηία ηφηε ην δίθηπν παξέρεη 

ηε ζπκπιεξσκαηηθή ελέξγεηα. Έηζη ζηα δηαζπλδεδεκέλα ζπζηήκαηα ππάξρνπλ δχν 

κεηξεηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ο έλαο κεηξάεη ηελ ελέξγεηα πνπ δίλεηαη ζην δίθηπν 

θαη ν άιινο ηελ ελέξγεηα πνπ παξέρεη ην δίθηπν. Δπίζεο ζηε πεξίπησζε ησλ 

δηαζπλδεδεκέλσλ ζπζηεκάησλ δελ απαηηείηαη ρξήζε ζπζζσξεπηψλ, γεγνλφο πνπ 

ειαηηψλεη ην αξρηθφ θφζηνο ηεο εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο. 

 Γηα ηε ζχλδεζε ησλ Φ/Β ζηαζκψλ κε ην δίθηπν απαηηείηαη ζρεηηθή ηερληθή κειέηε ε 

νπνία εγθξίλεηαη απφ ηε ΓΔΖ. Ζ πψιεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γίλεηαη θαηφπηλ 

ζχλαςεο ζχκβαζεο κε ηνλ Γηαρεηξηζηή (ΓΔΜΖΔ) ε νπνία ηζρχεη γηα 10 ρξφληα θαη 

κπνξεί λα παξαηείλεηαη γηα άιια 10 ρξφληα, κνλνκεξψο κε έγγξαθε δήισζε ηνπ 

παξαγσγνχ, εθφζνλ απηή ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ 3 κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο 

αξρηθήο ζχκβαζεο. To αθξηβέο πεξηερφκελν ησλ ζπκβάζεσλ πψιεζεο ζα θαζνξηζζεί 

κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. 

 

       Δηθφλα 6. Γηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα 
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Απηφλνκα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα.  ήκεξα ππάξρεη πιεζψξα κηθξψλ 

θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζε θεξαίεο ηειεπηθνηλσληαθψλ ζηαζκψλ, εμνρηθά 

ζπίηηα, αληιίεο άληιεζεο λεξνχ, ρηνλνδξνκηθά θέληξα, ηξνρφζπηηα, θάξνπο, 

κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο, ππαίζξηα θσηηζηηθά ζψκαηα, ζθάθε θαη άιια ηα νπνία 

θαζίζηαληαη ελεξγεηαθά απηφλνκα. Βέβαηα ππάξρνπλ ζπζηνηρίεο ζπζζσξεπηψλ νη 

νπνίεο απνζεθεχνπλ ηελ παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα. ελψ ζε πεξίπησζε πνπ 

έρνπκε θνξηία ελαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνο ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλαο αληηζηξνθέαο 

ζην ζχζηεκα ν νπνίνο ζα κεηαηξέπεη ηελ ζπλερή ζε ελαιιαζζφκελε ηάζε. Όηαλ ηα 

απηφλνκα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ζπλδπαζζνχλ θαη κε άιιε αλαλεψζηκε ή 

ζπκβαηηθή πεγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (αλεκνγελλήηξηα, ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο, 

θ.ι.π.) ηφηε ραξαθηεξίδνληαη ζαλ πβξηδηθά 

 

 

 

 

 

        Δηθφλα 7. Απηφλνκν ζχζηεκα 
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1.2.1.4 Άδεηα παξαγσγήο ελέξγεηαο  

 

Γηα εγθαηαζηάζεηο έσο 20kW δελ απαηηνχληαη άδεηεο παξαγσγήο, εγθαηάζηαζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο. Χζηφζν απαηηείηαη, πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε, ε ελεκέξσζε ηνπ 

δηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο (ΓΔΖ) γηα ηε ζέζε θαη ηελ ηζρχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Μεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε, γίλνληαη νη αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηε ζχλδεζε, φπνπ 

ξπζκίδνληαη θαη νη ζρεηηθνί φξνη. Ζ αίηεζε πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε ηνλ ηίηιν ηεο 

λφκηκεο θαηνρήο ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη άδεηα αλέγεξζεο ηπρφλ 

αλαγθαίσλ θηηζκάησλ. Δμαίξεζε απφ ηα παξαπάλσ απνηειεί ε πεξίπησζε 

εγθαηαζηάζεσλ ζε Με δηαζπλδεδεκέλα Νεζηά φπνπ πθίζηαηαη θνξεζκφο ηνπ 

ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, γεγνλφο πνπ δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο απαηηείηαη άδεηα παξαγσγήο . 

 

 

Δηθφλα 8.  Πιάλν ιεηηνπξγίαο θσηνβνιηαηθνχ ζπζηήκαηνο ζε κνλνθαηνηθία 
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Γηα εγθαηαζηάζεηο απφ 20kW έσο 150kW, δελ απαηηνχληαη άδεηεο παξαγσγήο, 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο. ηελ πεξίπησζε απηή φκσο απαηηείηαη ε ιήςε άδεηαο 

εμαίξεζεο ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηε ΡΑΔ εληφο 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο. Απαξαίηεηα, κεηαμχ άιισλ ζηνηρεία ηεο αίηεζεο 

απνηεινχλ ε ηερληθή πεξηγξαθή, ράξηεο θιίκαθαο 1:50.000 θαη 1:5.000 ζε έληππε θαη 

ειεθηξνληθή κνξθή, ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο θαη ηίηινο θπξηφηεηαο ή θαηνρήο 

ηνπ γεπέδνπ εγθαηάζηαζεο.  

Δμαίξεζε ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, άξα θαη απαίηεζε γηα άδεηα παξαγσγήο, 

ππάξρεη ζηελ πεξίπησζε θνξεζκνχ ηνπ δηθηχνπ. Οη πεξηνρέο απηέο ζα θαζνξηζζνχλ 

κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ.  

 

 Γηα εγθαηαζηάζεηο απφ 20 kW έσο 150 kW απαηηείηαη πεξηβαιινληηθή 

αδεηνδφηεζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα: Ο ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη 

αίηεζε γηα δηελέξγεηα Πξνθαηαξθηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη 

Αμηνιφγεζεο (ΠΠΔΑ) ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ Πξνκειέηε Πεξηβαιινληηθψλ 

Δπηπηψζεσλ (ΠΠΔ) ζηε δηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο (ΓΗΠΔΥ) ηεο νηθείαο 

Πεξηθέξεηαο. Ζ αίηεζε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ εθδνζείζα απφθαζε εμαίξεζεο άδεηαο 

παξαγσγήο. Ζ ζρεηηθή απφθαζε ΠΠΔΑ εθδίδεηαη εληφο 15 εκεξψλ πεξίπνπ απφ ηνλ 

Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, ε νπνία θαη δηαβηβάδεηαη ζην Οηθείν 

Ννκαξρηαθφ πκβνχιην πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ νη πνιίηεο. Με ηελ απφθαζε 

απηή θαη ηελ επηθαηξνπνηεκέλε ΠΠΔ ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη αίηεζε γηα 

Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΔΠΟ) ζηε δηεχζπλζε ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο 

(ΓΗ.Α.) ηεο Οηθείαο Πεξηθέξεηαο. Ζ ζρεηηθή απφθαζε εγθξίλεηαη κεηά απφ 1,5 κήλεο 

θαη ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά θαη ην νηθείν Ννκαξρηαθφ πκβνχιην. Ζ ΔΠΟ ηζρχεη γηα 

δέθα (10) έηε. 

 

 

1.2.1.5 πληήξεζε θσηνβνιηαηθψλ ζπζηεκάησλ 

 

Σα θσηνβνιηατθά δελ απαηηνχλ ζπληήξεζε. Αλ ππάξρεη κεγάιε αηκνζθαηξηθή 

ξχπαλζε ζηελ πεξηνρή ρξεηάδνληαη θαζάξηζκα. πλήζσο ζε αγξνχο 1 κε 2 θνξέο 

εηεζίσο. 
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1.2.2 Ζιηαθφο Θεξκνζίθσλαο 

 

Ο ειηαθφο ζεξκνζίθσλαο είλαη έλα ελεξγεηηθφ ειηαθφ ζχζηεκα πνπ δεζηαίλεη 

λεξφ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Υξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζηηο 

ρψξεο πνπ έρνπλ κεγάιε ειηνθάλεηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ 

θαη ζηελ Διιάδα. Ο ειηαθφο ζεξκνζίθσλαο είλαη ε απινχζηεξε θαη ε γλσζηφηεξε 

ειηαθή ζπζθεπή. Καηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ γίλεηαη εθκεηάιιεπζε δπν θπζηθψλ 

θαηλνκέλσλ. Με ηελ αξρή ηνπ ζεξκνζηθψλνπ επηηπγράλεηαη ε θπθινθνξία ηνπ λεξνχ 

κε θπζηθφ ηξφπν ρσξίο κεραληθά κέξε (αληιίεο θιπ.) ελψ ε ζέξκαλζε ηνπ λεξνχ 

γίλεηαη κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ αλαπηχζζεηαη 

ζηνπο ζπιιέθηεο ηνπ. 

 

1.2.2.1 Μέξε ειηαθνχ ζεξκνζίθσλα 

 

Οη ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηνπο, απνηεινχληαη απφ δχν 

βαζηθά κέξε: 

 

•    Σν ηκήκα ζπιινγήο (νη ειηαθνί ζπιιέθηεο, ε επηθάλεηα απνξξφθεζεο ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο) 

•    Σν ηκήκα απνζήθεπζεο (ε δεμακελή απνζήθεπζεο ηνπ λεξνχ) 

 

Σα δχν απηά κέξε είλαη ζπλαξκνινγεκέλα καδί θαη ζπλδένληαη κε ζσιελψζεηο, αιιά 

ζε κεγαιχηεξα ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα είλαη θαη ρσξηζηά θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

αληιίεο γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ ζεξκαηλφκελνπ κέζνπ, εηδηθά φηαλ ην ηκήκα 

απνζήθεπζεο δελ βξίζθεηαη ζηνλ ίδην ρψξν κε ην ηκήκα ζπιινγήο. Σν ηκήκα 

απνζήθεπζεο δηαζέηεη θαη ειεθηξηθή αληίζηαζε κε ζεξκνζηάηε, γηα λα κπνξεί λα 

παξάγεηαη δεζηφ λεξφ θαη ζε άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Οη αθξηβφηεξνη ειηαθνί 

ζεξκνζίθσλεο δηαζέηνπλ θαη θάπνηα ιίγα εμαξηήκαηα ειέγρνπ φπσο βαιβίδα 

ππεξπίεζεο ή απηφκαηα εμαεξηζηηθά. 
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Ζιηαθνί ζπιιέθηεο 

 

Σν θπξηφηεξν κέξνο ελφο ειηαθνχ ζεξκνζίθσλα είλαη νη ειηαθνί ζπιιέθηεο (ή 

θαζξέπηεο), πνπ είλαη ε επηθάλεηα ζπιινγήο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Απηή 

απνηειείηαη απφ ηέζζεξα κέξε: 

 

•    Σελ πιάθα ζπιινγήο ηεο αθηηλνβνιίαο 

•    Σνπο ζσιήλεο ξνήο ηνπ λεξνχ 

•    Σελ θάιπςε (θξχζηαιιν) ηεο πιάθαο απνξξφθεζεο θαη 

 

 

1.2.2.2 Λεηηνπξγία ειηαθψλ ζπιιεθηψλ 

 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ ζπιιεθηψλ ηνπ ειηαθνχ ζεξκνζίθσλα βαζίδεηαη ζην θαηλφκελν 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ αλαπηχζζεηαη ζην ρψξν αλάκεζα ζηελ πιάθα απνξξφθεζεο 

θαη ηε γπάιηλε επηθάιπςε. Καηαξρήλ ε ειηαθή αθηηλνβνιία πέθηεη ζηελ (ζπλήζσο 

καχξε) απνξξνθεηηθή πιάθα, αλεβάδνληαο ηεο ζεξκνθξαζία ηεο. Ζ πιάθα κε ηε 

ζεηξά ηεο εθπέκπεη κεγάινπ κήθνπο θχκαηνο αθηηλνβνιία (ζεξκηθή αθηηλνβνιία) γηα 

ηελ νπνία ην ηδάκη πνπ θαιχπηεη ηελ πιάθα είλαη ζρεδφλ αδηαθαλέο. Έηζη ε κεγάινπ 

κήθνπο θχκαηνο αθηηλνβνιία (ε δέζηε) παγηδεχεηαη αλάκεζα ζηελ πιάθα θαη ην 

ηδάκη, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε απφδνζε φζνλ αθνξά ηε ζέξκαλζε ηνπ λεξνχ 

(πνπ θπθινθνξεί ζε ζσιήλεο πνπ είλαη ζ' επαθή κε ηελ πιάθα ζην πίζσ κέξνο ηεο ή 

ελζσκαησκέλνη ζ' απηή). 

 

Οη θξίζηκνη παξάγνληεο γηα ηελ θαιή απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε κεγάιε 

απνξξνθεηηθφηεηα ηεο πιάθαο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, ν κηθξφο ζπληειεζηήο 

εθπνκπήο ηεο πιάθαο ζηε κεγάινπ κήθνπο θχκαηνο αθηηλνβνιία θαη ε κεγάιε 

αδηαθάλεηα ηνπ θξπζηάιινπ γηα ηε δεχηεξε. Σα πιηθά πνπ πξνζθέξνπλ ηελ θαιχηεξε 

ζρέζε απφδνζεο-ηηκήο είλαη γπαιί θαη επηθάλεηα απφ αινπκίλην ή ραιθφ 

ρξσκαηηζκέλε καχξε. 
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1.2.2.3 Γεμακελή απνζήθεπζεο 

 

Ζ δεμακελή απνζήθεπζεο ηνπ λεξνχ ρξήζεο έρεη ρσξεηηθφηεηα πνπ θπκαίλεηαη απφ 

100 έσο 200 ιίηξα γηα ζπλήζεηο νηθηαθέο εθαξκνγέο. Ζ ρσξεηηθφηεηά ηεο είλαη 

ζπλάξηεζε ηεο ζπιιεθηηθήο επηθάλεηαο πνπ δηαζέηεη. Δίλαη ζπλήζσο ραιχβδηλε, κε 

εζσηεξηθή επίζηξσζε γηα πξνζηαζία απφ ηελ δηάβξσζε. Ζ επίζηξσζε απηή είλαη 

ζπλήζσο απφ εηδηθά πιαζηηθά ή επνμεηδηθά ρξψκαηα ή εκαγηέ (παιφθξακα). 

Δλαιιαθηηθά θαη γηα αθξηβφηεξα ζπζηήκαηα ε δεμακελή απνζήθεπζεο κπνξεί λα 

είλαη ράιθηλε ή αλνμείδσηε. Δμσηεξηθά έρεη πνιχ θαιή κφλσζε ζπλήζσο απφ 

πνιπνπξεζάλε ή παινβάκβαθα. 

πλήζσο έρεη ελζσκαησκέλε θάπνηα ειεθηξηθή αληίζηαζε. ηα ζπζηήκαηα θιεηζηνχ 

θπθιψκαηνο έρεη επηπιένλ ελζσκαησκέλν ελαιιάθηε (ζεξπαληίλα) γηα ηελ 

θπθινθνξία ηνπ ζεξκαηλφκελνπ κέζνπ ή ζε πηφ αθξηβά ζπζηήκαηα είλαη δηπιψλ 

ηνηρσκάησλ (αλάκεζα ζηα δχν ηνηρψκαηα θπθινθνξεί ην ζεξκαηλφκελν κέζν). 

 

 

Δηθφλα 9. Σνκή ζην εζσηεξηθφ εο δεμακελήο απνζήθεπζεο ηνπ λεξνχ ζηελ νπνία 

θαίλεηαη ε ελζσκαησκέλε αληίζηαζε. 
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1.2.2.4 Αξρή ιεηηνπξγίαο ειηαθνχ ζεξκνζίθσλα 

 

Ο ειηαθφο ζεξκνζίθσλαο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εθκεηαιιεχεηαη ην θπζηθφ 

θαηλφκελν ηεο ξνήο ησλ ξεπζηψλ ιφγσ δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο (δηαθνξάο 

ππθλφηεηαο), γλσζηφ θαη ζαλ αξρή ηνπ ζεξκνζηθψλνπ. Έηζη πεηπραίλεηαη κε θπζηθφ 

ηξφπν ρσξίο θπθινθνξεηή (αληιία) ζπλερήο ξνή ηνπ ζεξκαηλφκελνπ κέζνπ, απφ ην 

ζεξκφηεξν ζεκείν (ειηαθνί ζπιιέθηεο) πξνο ην ςπρξφηεξν (δεμακελή λεξνχ), κέρξηο 

φηνπ ηα δχν ζεκεία λα απνθηήζνπλ παξφκνηεο ζεξκνθξαζίεο. Γηα λα είλαη απηφ 

δπλαηφ πξέπεη ην ςπρξφηεξν ζεκείν λα είλαη ςειφηεξα απφ ην ζεξκφηεξν ζεκείν θαη 

γηα ηνλ ιφγν απηφ ζε φινπο ηνπο ειηαθνχο ζεξκνζίθσλεο ε δεμακελή απνζήθεπζεο 

είλαη πάληα ςειφηεξα απφ ηνπο ειηαθνχο ζπιιέθηεο. Ζ ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ 

ειηαθνχ ζεξκνζίθσλα εμαξηάηαη θη απ' ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε 

λεθνθάιπςε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξκηθήο κφλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 

Δηθφλα 10. χζηεκα ζχλδεζεο θσηνβνιηαηθνχ πάλει κε ηε δεμακελή απνζήθεπζεο 

λεξνχ γηα ηελ παξαγσγή δεζηνχ λεξνιπ 
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1.2.2.5 Δγθαηάζηαζε ησλ ειηαθψλ ζεξκνζηθψλσλ 

 

Ο θαιχηεξνο πξνζαλαηνιηζκφο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ειηαθψλ ζεξκνζηθψλσλ 

(αθξηβέζηεξα ησλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ) είλαη ν λφηηνο, γηα λα εθκεηαιιεχεηαη ν 

ζεξκνζίθσλαο φζν πεξηζζφηεξεο ψξεο ειηνθάλεηαο γίλεηαη. Απφθιηζε κέρξη 15 

κνίξεο απφ ηνλ λφην δελ έρεη κεγάιε επίπησζε ζηελ απφδνζή ηνπ. ε κεγαιχηεξε 

απφθιηζε παξαηεξείηαη κείσζε ηεο απφδνζεο. Αθφκα ε θιίζε ηνπ ειηαθνχ ζπιιέθηε 

πξέπεη λα είλαη 20-50 κνίξεο. Μεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε θιίζε κεηψλεη ηελ απφδνζε. 

 

Οη πξνβιεπφκελεο ζπλδέζεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ είλαη δχν πδξαπιηθέο (είζνδνο 

θξχνπ λεξνχ, έμνδνο δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο) θαη κία ειεθηξηθή (ειεθηξηθή 

αληίζηαζε). ηελ είζνδν ηνπ θξχνπ λεξνχ πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί βάλα γηα λα είλαη 

δπλαηή ε απνκφλσζή ηνπ απφ ην δίθηπν ζε πεξίπησζε ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο. 

Καιφ είλαη ζηηο πδξαπιηθέο ζσιελψζεηο λα ηνπνζεηεζεί βαιβίδα αζθαιείαο έλαληη 

ππεξπίεζεο θαη απηφκαην εμαεξηζηηθφ, αλ δελ ππάξρνπλ ήδε ελζσκαησκέλα απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή. Καιφ είλαη επίζεο ζηελ ζσιήλσζε εμφδνπ ηνπ δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο 

λα ηνπνζεηεζεί εμσηεξηθφ κνλσηηθφ πεξίβιεκα θαιήο πνηφηεηαο. 

Υξεηάδεηαη ζηνηρεηψδεο ζπληήξεζε, θπξίσο θαζαξηζκφο ησλ πιαθψλ επηθαλεηαθά, 

αληηθαηάζηαζε ηεο αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο φπνηε απηφ απαηηείηαη ζχκθσλα κε 

ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ζπκπιήξσζε κε αληηςπθηηθφ πγξφ ηνλ ρεηκψλα (κφλν ζηνπο 

ειηαθνχο ζεξκνζίθσλεο θιεηζηνχ θπθιψκαηνο). Αθφκα ζε πεξηπηψζεηο ηζρπξνχ 

ςχρνπο (ρηφλη, παγεηφο θιπ) ζπληζηάηαη ε θάιπςε ησλ θξπζηάιισλ κε παλί ή ραξηφλη 

γηα λα απνθεπρζεί ε θαηαζηξνθή ηνπο (ζξαχζε). εκεηψλεηαη φηη ε θάιπςε ησλ 

θξπζηάιισλ δελ πξνζθέξεη θακία πξνζηαζία ζε πεξίπησζε ζεξκνζηθψλσλ αλνηθηνχ 

θπθιψκαηνο. Σν κφλν απνηειεζκαηηθφ κέηξν ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη ην πιήξεο 

άδεηαζκα ηνπ ζεξκνζίθσλα απφ ην λεξφ κέρξη λα απμεζεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο πάλσ απφ ην κεδέλ. 
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1.3 Θεξκηθή πξνζηαζία ησλ θηηξίσλ 

 

Με ηε ρξήζε θαηάιιεισλ ηερληθψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζην εμσηεξηθφ θέιπθνο ησλ 

θηηξίσλ, ηδηαίηεξα κε ηελ θαηάιιειε ζεξκνκφλσζε θαη αεξνζηεγάλσζε ηνπ θηηξίνπ 

θαη ησλ αλνηγκάησλ ηνπ, αιιά θαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

θαηαζθεπψλ ζην ρψξν κπνξνχκε λα πξνζηαηέςνπκε ηα θηίξηα απφ ηηο 

ζεξκνθξαζηαθέο θαη ζεξκηθέο κεηαβνιέο ηφζν ηνλ ρεηκψλα φζν θαη ην θαινθαίξη. 

 

1.3.1 Θεξκνκφλσζε θηηξηαθνχ θειχθνπο 

 

Σν ζχζηεκα εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο Θα εθαξκνζηεί ζε φιν ην θέιπθνο ηνπ 

θηεξίνπ θαη εθαξκφδεηαη επελδχνληαο εμσηεξηθά ην θηήξην κε ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ 

ζπλήζσο απφ δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε ή πεηξνβάκβαθα, ην νπνίν «ζνβαηίδεηαη» κε 

έλα εηδηθφ ειαζηηθφ πνιχ ηζρπξφ ζηεγαλφ επίρξηζκα. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

ειαρηζηνπνηνχληαη νη ζεξκηθέο απψιεηεο ηνπ θηεξίνπ απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ηνίρνπο 

αιιά θαη ε εηζξνή ζεξκφηεηαο ην θαινθαίξη απφ ην πεξηβάιινλ πξνο ην εζσηεξηθφ 

ηνπ θηεξίνπ.  

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 11. Θεξκηθέο 

απψιεηεο ρσξίο εμσηεξηθή 

ζεξκνκφλσζε                                                            

 

 

Δηθφλα 12. Θεξκηθέο 

απψιεηεο κε εμσηεξηθή  

ζεξκνκφλσζε 
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ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 

1.   Γε δεκηνπξγνχληαη ζεξκνγέθπξεο ζηα δνθάξηα, ζηηο θνιψλεο, ζηα ζελάδηα θαη 

ζηα δάπεδα, ζηα ζεκεία φπνπ ν ηνχβιηλνο ηνίρνο (νπηνπιηλζνδνκή) ζπλαληά ηα 

ζηνηρεία απηά, έζησ θαη αλ είλαη ζεξκνκνλσκέλα. Παξέρεη ινηπφλ εμαηξεηηθή 

ζεξκηθή άλεζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηεξίνπ.  

2.   Πξνζηαηεχεη ηηο επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ απφ πγξαζίεο, θαζψο είλαη ζηεγαλά 

επηρξίζκαηα, θαη εθηφο απφ ηελ ζπληεξεηηθή πξνζηαζία πνπ πξνζθέξνπλ ζην 

θηήξην, κεηψλνπλ θαη ηηο αλάγθεο ζέξκαλζεο ή ςχμεο ηνπ.  

3.   Γε δεκηνπξγνχλ επηθάλεηεο κε ζεξκνρσξεηηθφηεηα ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ησλ 

ηνίρσλ, πνπ ζα ζπζζψξεπαλ ζεξκφηεηα θαη ζα ηελ επαλαθηηλνβνινχζαλ ζην 

πεξηβάιινλ, εληείλνληαο ην θαηλφκελν ησλ ζεξκηθψλ λεζίδσλ ζηελ πφιε. Γειαδή 

δε ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο πφιεο, φπσο θάλνπλ νη ηνίρνη 

ησλ ζπκβαηηθψλ θηηξίσλ. Αληηζέησο εθκεηαιιεχνληαη ηε ζεξκνρσξεηηθφηεηα ησλ 

ηνίρσλ κφλν γηα ην εζσηεξηθφ ηνπ θηεξίνπ, ζπκβάιινληαο ζηελ νηθνλνκία 

ελέξγεηαο.  

4.   Απμάλνπλ, ζε κία θαηλνχξγηα θαηνηθία, ην εκβαδφλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ρψξσλ 

θαηά 6 πεξίπνπ ηεηξαγσληθά κέηξα θάζε εθαηφ ηεηξαγσληθά εκβαδνχ θαηνηθίαο. 

Όζν δειαδή κία απνζήθε. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί δε ρξεηάδεηαη δηπιή ηνχβιηλε 

δνκή (δηπιφ ηνίρν) αιιά κνλή.  

5.   Απμάλεη ην ρξφλν δσήο ηνπ θηεξίνπ θαζψο ην πξνζηαηεχεη απφ δηάβξσζε θαη 

παγνπιεμίεο. Σν ζχζηεκα απηφ ζπάληα παξνπζηάδεη ξεγκαηψζεηο.  

6.   Ζ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ιηγφηεξν νριεξή απφ ηα ζπκβαηηθά 

επηρξίζκαηα θαζψο ηα επηρξίζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηνπνζεηνχληαη κε 

ζπάηνπιεο θαζψο παξνπζηάδνπλ πςειή ζημνηξνπηθφηεηα.  

7.   Ζ πνηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπ ζπζηήκαηνο ραξαθηεξίδεηαη σο πνιχ πςειή, θαζψο 

ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά πξφζζεηα ηεκάρηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γσληψλ, 

λεξνζηαιάθηεο, παιφπιεγκα γηα ηνλ νπιηζκφ ζ’ φιε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο 

ηνπ επηρξίζκαηνο.  
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Σνκή ζεξκνκφλσζεο θηηξηαθνχ θειχθνπο 
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1.3.2 Πξνζηαζία κέζσ ζθίαζεο 

 

Πξνζηαηεχνπκε ηα θηίξηα θπξίσο απφ ηνλ θαινθαηξηλφ ήιην κέζσ θπζηθήο θαη 

ηερλεηήο ζθίαζεο αιιά θαη κέζσ ηνπ θαηάιιεινπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο θαηαζθεπήο 

ηνπ θειχθνπο. Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο καο δίλεη θαζεκεξηλά 

λέεο εθαξκνγέο γηα ηελ ζθίαζε, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δηαθαλήο ζθίαζε πνπ 

αλακέλεηαη φηη ζα έρεη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή. Ζ 

ζθίαζε είλαη απαξαίηεηε ην θαινθαίξη θαη δελ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά 

ζηα δέληξα θαη ηε βιάζηεζε. Θα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη εγθαηάζηαζε εμψθπιισλ, 

αιιά αθφκε θαη ηφηε, έλα πνζνζηφ 10 έσο 20% ζα εηζρσξεί ζην θηίξην. Οη ηξφπνη 

ζθίαζεο δηαρσξίδνληαη ζε δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο, ηα θηλεηά θαη ηα ζηαζεξά 

ζθίαζηξα. Σα ζηαζεξά ζπζηήκαηα ζθίαζεο είλαη δνκηθά ζηνηρεία φπσο κπαιθφληα 

(δελ ζπληζηψληαη ζε ζρνιεία) θαη γεηζψκαηα ή κε δνκηθέο θαηαζθεπέο φπσο ηέληεο, 

ζηαζεξέο πεξζίδεο θαη δηάθνξα παξαπεηάζκαηα. Σα ζηαζεξά ζπζηήκαηα ζθίαζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζε εμσηεξηθέο φςεηο θαη θάζε πξνζαλαηνιηζκφο ζθηάδεηαη 

δηαθνξεηηθά. Έηζη ζε Νφηηεο φςεηο πξνηηκψληαη ηα νξηδφληηα ζθίαζηξα ελψ 

θαηαθφξπθα ή δηαγψληα πηεξχγηα πξνηηκψληαη ζε Αλαηνιηθέο θαη Γπηηθέο φςεηο. Σα 

ζηαζεξά ζπζηήκαηα ζθίαζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηέηνηα ζέζε πνπ λα επηηξέπνπλ 

ζηηο ειηαθέο αθηίλεο λα πεξλνχλ ζην ρψξν δηαβίσζεο ην ρεηκψλα πνπ ε ηξνρηά ηνπ 

ήιηνπ είλαη ρακειή θαη λα ηηο εκπνδίδνπλ ην θαινθαίξη πνπ ε ηξνρηά ηνπ ήιηνπ είλαη 

ςειφηεξε. Σα θηλεηά ζπζηήκαηα ζθίαζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν εζσηεξηθά φζν θαη 

εμσηεξηθά κε ρεηξνθίλεην ή απηφκαην έιεγρν αλάινγα κε ηηο ζηάζκεο αθηηλνβνιίαο, 

θπζηθνχ θσηηζκφ θαη ησλ ζεξκηθψλ απαηηήζεσλ. Μεξηθά απφ απηά είλαη νη ηέληεο, 

θαη νη εμσηεξηθέο πεξζίδεο πνπ πξνζθέξνπλ ηαπηφρξνλν αεξηζκφ θαη ζθίαζε. 

Ληγφηεξν απνηειεζκαηηθά είλαη ηα εζσηεξηθά ζηφξηα, θαη νη θνπξηίλεο θαζψο 

παξέρνπλ κφλν ζθίαζε θαη αθνχ ε ειηαθή αθηηλνβνιία έρεη δηέιζεη απφ ηα ηδάκηα. 

Δθηφο απφ ηελ άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε 

δηάρπηε ειηαθή αθηηλνβνιία θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ζθηαζκνχ ησλ 

αλνηγκάησλ. ε ζρνιηθέο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πξνηηκάηαη ε ηνπνζέηεζε 

θνπξηηλψλ νη νπνίεο  απνθφπηνπλ ηφζν ηελ άκεζε, φζν θαη ηελ έκκεζε ειηαθή 

αθηηλνβνιία, ελψ παξάιιεια έρνπλ ρακειφ θφζηνο. 
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1.3.3 θηαζκφο αλνηγκάησλ κε ηνπνζέηεζε δέληξσλ 

 

Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ ηνπίνπ κπνξεί λα βειηηψζεη ην κηθξνθιίκα ηφζν ην ρεηκψλα, 

φζν θαη ην θαινθαίξη. Σν θαινθαίξη ε βιάζηεζε παξέρεη ζθίαζε, ςχμε εμάηκηζεο 

θαη βνεζάεη ζηελ θαηεχζπλζε ξεπκάησλ α λέκνπ, ελψ ην ρεηκψλα πξνζηαηεχεη 

απφ ηνλ άλεκν. Σα θπηά απνξξνθνχλ κεγάια πνζά ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ε 

δηαπλνή ηνπο κεηψλεη πεξαηηέξσ ηηο ζεξκνθξαζίεο. 

Φπιινβφια δέληξα, ζάκλνη θαη θιεκαηαξηέο, παξέρνπλ ζθίαζε ην θαινθαίξη, ελψ 

επηηξέπνπλ ηελ πξνζπέιαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ην ρεηκψλα. Σν λεξφ 

επίζεο βνεζάεη ζηε βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο θαη 

κπνξεί λα εκθαλίδεηαη σο δεμακελή, ιίκλε, ζηληξηβάλη ή θαηαξξάθηεο. Ζ 

αξρηηεθηνληθή ηνπ ηνπίνπ εθηφο απφ ηελ ελεξγεηαθή ηεο ζεκαζία γηα ηε βειηίσζε 

ηνπ κηθξνθιίκαηνο, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ειθπζηηθνχο ρψξνπο γηα ππαίζξηεο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο απιέο πνπ επεθηείλνπλ ην ρψξν δηαβίσζεο ην θαινθαίξη.  

 

Δηθφλα 17. Σα καχξα δέληξα αληηπξνζσπεχνπλ  ηα αεηζαιή θαη ε άιιε ζήκαλζε 

ηα θπιινβφια. Ζ δηάηαμε ηνπο θαηά απηφ ην ηξφπν επηηξέπεη ηνλ αεξηζκφ ηεο 

νηθίαο ην θαινθαίξη θαη ηελ απνηξέπεη ην ρεηκψλα. 
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Δηθφλα18 .  Ζ ηνπνζέηεζε ησλ θπιινβφισλ δέληξσλ ζηελ βνξηλή πιεπξά ηνπ 

νηθνπέδνπ θαηά απηφ ην ζρεκαηηζκφ ζε ζπλδπαζκφ κε ζσζηά δηαηεηαγκέλα 

αλνίγκαηα, δεκηνπξγεί θαιφ αεξηζκφ ηνπ ρψξνπ. 

 

 

 

 

Δηθφλα 19. Αεηζαιή δέληξα ηνπνζεηεκέλα ζηε βνξηλή πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ, 

απνηξέπνπλ ηνπο βνξηλνχο αλέκνπο. 
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1.3.4 Φπηεκέλν δψκα 

 

 Σν πξάζηλν, ζηηο κεγάιεο επηθάλεηεο ησλ δσκάησλ, αληηζηαζκίδεη κεξηθψο ην 

θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ
5
  θαη επηδξά ζεηηθά πάλσ ζην κηθξνθιίκα. Υάξε 

ζηελ εμάηκηζε ηνπ λεξνχ, πνπ ζπγθξαηείηε απφ ηα θπηά θαη απφ ην ρψκα, 

απνδίδεηαη ζηνλ αέξα ε πγξαζία, ηνλ δξνζίδεη θαη ζπγθξαηεί ηε ζθφλε. 

πκκεηέρεη επίζεο ζηε ζεξκνκφλσζε ηνπ δψκαηνο, ζπκβάιιεη ζηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη πεξηνξίδεη ηα αέξηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. Μείσζε ηνπ θφζηνπο ζέξκαλζεο θαη ςχμεο ηνπ θηεξίνπ έσο 

50%. Η ζεξκνθξαζία ζηελ επηθάλεηα κηαο ηαξάηζαο κπνξεί λα θζάζεη ηνπο 

80°C Η ζεξκνρσξεηηθόηεηα ησλ δνκηθώλ πιηθώλ απμάλεη ηελ ελέξγεηα πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ ςύμε ηνπ θηεξίνπ. Τα θπηά ζε έλα θπηεκέλν δώκα 

απνξξνθνύλ ηε δέζηε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ ηνπο. Απνηέιεζκα - 

Μείσζε ηεο επηθαλεηαθήο ζεξκνθξαζίαο ηεο ηαξάηζαο έσο 45°C ζε ζρέζε κε 

έλα ζπκβαηηθό δώκα (Επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία < 35°C). Μείσζε ηεο 

εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ θηεξίνπ έσο 10°C .Μείσζε ηνπ θόζηνπο 

ζέξκαλζεο έσο θαη 50% . Απόζβεζε θόζηνπο ηνπνζέηεζεο ελόο πξαζίλνπ 

δώκαηνο κέζα ζε ηξία κε ηέζζεξα ρξόληα κε ηηο ππάξρνπζεο ηηκέο πεηξειαίνπ.                                                                                                                                                     

Με  ηε θχηεπζε παξέρεηαη αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία.  Πάλσ απφ ην 75% 

ησλ φκβξησλ ελφο άζηεσο θαηαιήγεη άκεζα ζηα θξεάηηα. Απηφ δεκηνπξγεί 

πιεκκχξεο ζε ηζρπξή θαηαηγίδα. Παξάιιεια κεηαθέξεηαη θαη φιε ε κφιπλζε 

ηεο αηκφζθαηξαο θαη ησλ επηθαζεκέλσλ βαξέσλ ζσκαηηδίσλ ζηε ζάιαζζα 

αιιά αθφκε θαη κέζα ζην πφζηκν λεξφ. Έλα θπηεκέλν δψκα θαηαθξαηά θαη 

θηιηξάξεη ηα φκβξηα (75% ηεο πνζφηεηάο ηνπο) παξέρνληαο αληηπιεκκπξηθή 

πξνζηαζία ζηελ πφιε αιιά θαη πξνζηαηεχνληαο απφ ηε κφιπλζε ην λεξφ. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5
 Φαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζεσξείηαη ε πηζαλνινγνχκελε αχμεζε ηεο κέζεο γήηλεο ζεξκνθξαζίαο 

σο ζπλέπεηα ηεο ζπλερνχο αχμεζεο ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα. 
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1.3.4.1    Σχπνη θπηεκέλσλ δσκάησλ 

 

Δληαηηθφο ηχπνο Ο εληαηηθφο ηχπνο, ή ηαξαηζφθεπνο φπσο έρεη επηθξαηήζεη λα 

νλνκάδεηαη ζηε ρψξα καο, επηιέγεηαη θπξίσο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αηζζεηηθψλ θαη 

ςπρνινγηθψλ αλαγθψλ, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζρέζεο ηνπ θνηλνχ κε ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ. Οη επηινγέο ησλ θπηψλ είλαη απεξηφξηζηεο θαη κπνξνχλ πξνζαξκνζηνχλ 

αλάινγα κε ην γνχζην ηνπ ηδηνθηήηε. Δίλαη κηα θαιή επηινγή γηα πγξά θαη ήπηα 

θιίκαηα, πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηζρπξνχο αλέκνπο.  Αιιά ην ζπλνιηθφ φθεινο 

απφ ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ είδνπο πξάζηλεο ζηέγεο πεξηνξίδεηαη απφ ην πςειφ 

θφζηνο ηνπνζέηεζεο θαη ζπληήξεζεο ηεο, πνπ θάλνπλ ηελ απφζβεζε ηεο επέλδπζεο 

ηδηαίηεξα αξγή. Δπηπιένλ, ζηε ρψξα καο, νη πεξίπινθεο θαη απμεκέλεο αλάγθεο 

άξδεπζεο, πεξηνξίδνπλ θαη ην νηθνινγηθφ φθεινο ηνπ θπηεκέλνπ δψκαηνο, θαζψο ε 

νηθνλνκία ζηελ θαηαλάισζε λεξνχ είλαη ππ' αξηζκφλ έλα πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ 

επηβίσζε καο ζηνλ πιαλήηε. Αθφκε, ν εληαηηθφο ηχπνο επηβαξχλεη ζεκαληηθά ην 

ζηαηηθφ θνξηίν ηνπ θηεξίνπ, βάδνληαο ζε θίλδπλν ηδηαίηεξα ηηο παιηφηεξεο 

θαηαζθεπέο, αιιά θαη εθείλεο πνπ βξίζθνληαη ζε ζεηζκνγελείο πεξηνρέο. 

 

Δηθφλα 13. Δληαηηθφο ηχπνο θπηεκέλνπ δψκαηνο 

 

 

 

 

 



[34] 
 

Ζκηεληαηηθφο ηχπνο 

 

Ο εκηεληαηηθφο ηχπνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα αληίζηνηρα νθέιε θαη κεηνλεθηήκαηα, 

αλαιφγσο ηνπ βαζκνχ δηείζδπζεο ηνπ πξνο ηνλ εληαηηθφ ή ηνλ επεθηαηηθφ ηχπν. 

Γεληθφηεξα, ην θξηηήξην ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξάζηλνπ δψκαηνο ζρεηίδεηαη 

άκεζα κε ηελ πνζφηεηα λεξνχ πνπ θαηαλαιψλεη, ην θφζηνο ζπληήξεζεο ηνπ γηα 

θιάδεκα, θνχξεκα, ιίπαλζε θαη δηδαληνθηφλα, αιιά θαη απφ ην χςνο ησλ θπηψλ πνπ 

φζν πςειφηεξν είλαη πηζαλφ λα μεξηδσζνχλ απφ ηνπο δπλαηνχο αλέκνπο, κε 

ζεκαληηθφ θίλδπλν γηα ηνπο δηεξρφκελνπο. 

 

Δηθφλα 14. Ζκηεληαηηθφο ηχπνο θπηεκέλνπ δψκαηνο 

 

 

 

 

Δθηαηηθφο ηχπνο 

 

Ο εθηαηηθφο ηχπνο ζπγθεληξψλεη ηα πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε 

ηνπο άιινπο ηχπνπο πξάζηλεο ζηέγεο, θαζψο ζπλδπάδεη φια ηα νηθνινγηθά 

κε ηα νηθνλνκηθά νθέιε. Δίλαη ην θπηεκέλν δψκα πνπ επηιέγνπλ παγθνζκίσο 

νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί, θαζψο απνζβέλεη άκεζα, 

εμνηθνλνκψληαο ρξήκαηα γηα ηνλ επελδπηή απφ ηελ πξψηε κέξα ηεο 

ηνπνζέηεζεο ηνπ. Δπίζεο, νη πεξηνξηζκέλεο έσο κεδεληθέο αλάγθεο απηνχ 

ηνπ ηχπνπ ζε ζπληήξεζε θαη ζε άξδεπζε ηνλ αλαδεηθλχνπλ σο ηνλ πιένλ 

απνδνηηθφ θαη απφ νηθνινγηθή άπνςε. Ηδηαίηεξα ζηε ρψξα καο, πνπ ην 

θιίκα ηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιεο απμνκεηψζεηο ζεξκνθξαζίαο θαη 

ηζρπξνχο αλέκνπο θαη φπνπ ε επάξθεηα λεξνχ είλαη ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλε, 

ν εληαηηθφο ηχπνο θπηεκέλνπ δψκαηνο είλαη ν πιένλ ελδεδεηγκέλνο. 
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Δηθφλα 15. Δθηαηηθφο ηχπνο θπηεκέλνπ δψκαηνο 
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1.3.4.2    Γηαζηξσκάησζε 

 

Μία ηππηθή δηαζηξσκάησζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαίλεηαη ζηελ ηνκή: Καηά ζπλέπεηα 

ζα ηνπνζεηεζεί ν εθηαηηθφο ηχπνο θπηεκέλνπ δψκαηνο.  Ζ εθαξκνγή απηή είλαη 

κηα ηερληθή γηα ηελ ειηνπξνζηαζία ηεο νξνθήο. Γίλεηαη κε θπηά αλζεθηηθά ζηελ 

μεξαζία, ηα νπνία ιφγν ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε έσο θαη 6 

βαζκψλ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ θηεξίνπ θαηά ηνπ ζεξηλνχο κήλεο αιιά θαη ζηε 

ιχζε πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, φπσο ην θαηλφκελν ηεο αζηηθήο ζεξκηθήο 

λεζίδαο. 

 

 

 

Δηθφλα 16. Γηαζηξσκάησζε θπηεκέλνπ δψκαηνο
6
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1.3.4  Γηπινί παινπίλαθεο 

 

Καηά ην ζρεδηαζκφ, επηδηψθεηαη ην αλψηαην θέξδνο ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο, 

κε ηηο ειάρηζηεο δπλαηέο απψιεηεο. πληζηάηαη ζπρλά, ε ιχζε δηπιψλ 

παινπηλάθσλ παξφιν πνπ ν δεχηεξνο παινπίλαθαο, πεξηνξίδεη ζε κηθξφ βαζκφ 

ηελ εηζξένπζα αθηηλνβνιία, φκσο ην κνλσηηθφ 

ηνπ απνηέιεζκα, είλαη ζεκαληηθφ.   

Γηα ηε κεγαιχηεξε έθηαζε ηεο κεζνγείνπ, ην 

ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ησλ δηπιψλ παινπηλάθσλ, 

ηαπηίδεηαη κε ηνπ απινχ παινζηαζίνπ λπρηεξηλήο 

κφλσζεο. Δπίζεο, ε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο 

θηλεηήο κφλσζεο κπνξεί λα παξακειεζεί, γη’ 

απηφ ζπληζηάηαη απφθαζε καθξνπξφζεζκεο 

πξννπηηθήο. Οη δηαθαλείο παινπίλαθεο κπνξνχλ 

λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ εκηδηαθαλείο, αλαιφγσο 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε, νη νπνίνη δηαζέηνπλ 

ηζνδχλακε ηθαλφηεηα κεηάδνζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Δπηπξφζζεηα νη 

εκηδηαθαλείο παινπίλαθεο δηαρένπλ ην ειηαθφ θσο, ζε φιν ηνλ εζσηεξηθφ 

ρψξν, κε βειηησκέλν ην απνηέιεζκα ηεο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο, απφ ην 

ζχλνιν ηεο απνζεθεπηηθήο επηθάλεηαο, θαζψο επηηξέπεη νκνηφκνξθε 

απνξξφθεζε  

ήκεξα, παξάγνληαη παινπίλαθεο πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο, κε εηδηθέο 

ζηξψζεηο πνπ ηξνπνπνηνχλ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ γπαιηνχ, κεηά απφ έξεπλεο, πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε κφλσζεο, νη απνθαινχκελνη «δηαθαλείο κνλψζεηο» 

ηχπνπ   

Μεηαμχ ησλ λέσλ πιηθψλ παινπηλάθσλ, είλαη θαη ην «low-e», γπαιί ρακειήο 

εθπνκπήο, θαιήο θαηαζθεπήο κε αληαλάθιαζε έσο 85%, ηεο πξνζπίπηνπζαο 

θσηεηλήο ελέξγεηαο κεγάινπ κήθνπο θχκαηνο, κε ζεξκηθή ζπκπεξηθνξά 

πεξίπνπ ίδηα, ησλ δηπιψλ παινπηλάθσλ.  
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1.4 Φσηηζκφο 

 

1.4.1 Φπζηθφο θσηηζκφο 

 

εκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηελ άλεζε θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ελφο ρψξνπ είλαη θαη ν 

θσηηζκφο, ν νπνίνο θαηά θχξην ιφγν πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ηνλ ειηαζκφ θαη ηνλ 

έιεγρν ηεο ειηαθήο (θπζηθφο θσηηζκφο) θαζψο θαη λα εμαζθαιίδεηαη επάξθεηα θαη 

νκαιή θαηαλνκή ηνπ θσηφο κέζα ζηνπο ρψξνπο , ζε φιεο ηηο επνρέο ηνπ έηνπο. 

Όηαλ ηα παξάζπξα ηνπνζεηνχληαη ην δπλαηφλ ςειφηεξα, επηηξέπνπλ ηελ αξηηφηεξε 

θαηαλνκή θσηφο, ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηεξίνπ θαη ζπκβάιινπλ ζην θπζηθφ αεξηζκφ 

ηνπ.  Ο ζσζηφο ζρεδηαζκφο, ζα πξέπεη λα έρεη θαη θαιαίζζεην απνηέιεζκα.  

 

 

1.4.2 Σερλεηφο θσηηζκφο  

 

ηελ αγνξά θπθινθνξνχλ πιένλ ιακπηήξεο λέαο ηερλνινγίαο, νη ζπκπαγείο 

ιακπηήξεο θζνξηζκνχ ρακειήο θαηαλάισζεο, πνπ θαηαλαιψλνπλ 4 έσο 5 θνξέο 

ιηγφηεξε ελέξγεηα θαη δηαξθνχλ 8-15 θνξέο πεξηζζφηεξν. Γεδνκέλνπ φηη  κφλν ην 

10% ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλνπλ νη θνηλέο ιάκπεο ππξαθηψζεσο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα θσηηζκφ. Σν ππφινηπν 90% ηεο ελέξγεηαο γίλεηαη ζεξκφηεηα 

θαη ράλεηαη. Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο είλαη ηφζν κεγάιε ψζηε κέζα ζε ιίγνπο 

κφλν κήλεο γίλεηαη απφζβεζε ηεο αγνξάο ηνπ νηθνλνκηθνχ ιακπηήξα. Έηζη ζηε 

ζπλέρεηα, νη κεησκέλνη ινγαξηαζκνί 

ξεχκαηνο κεηαθξάδνληαη ζε θαζαξφ 

θέξδνο, ηφζν ρξεκαηηθφ φζν θαη 

πεξηβαιινληηθφ, θαζψο θάζε θηινβαηψξα 

πνπ εμνηθνλνκείηαη ζηε ρψξα καο 

ηζνδπλακεί κε έλα θηιφ ιηγφηεξν δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα.  
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Γηα ηνλ θσηηζκφ ησλ ππφγεησλ ρψξσλ  εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο εθκεηάιιεπζεο 

θπζηθψλ πφξσλ θαη  δηαρείξηζεο θπζηθνχ θσηηζκνχ, ηνπο θσηνζσιήλεο. Μηα 

απιή αιιά έμππλε ηερλνινγία πνπ ζπιιακβάλεη ηε ρακειή αλχςσζε ησλ 

ειηαθψλ αθηηλψλ θαη ιεηηνπξγεί κε ηελ αξρή κεηάδνζεο ηνπ θπζηθνχ θσηφο. 

Πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ είλαη :  

 

1.   Μεδεληθή κεηαθνξά ζεξκφηεηαο απφ έμσ πξνο ηα κέζα. Σν ζχζηεκα ηνπ 

θπζηθνχ θσηηζκνχ κε θσηνζσιήλεο εθκεηαιιεχεηαη ην θσο πνπ πξνέξρεηαη 

κφλνο απφ ην νξαηφ κέξνο ηνπ θάζκαηνο. Απηφ ζεκαίλεη, φηη παξάιιεια κε ην 

θψο δελ κεηαθέξνληαη ζην εζσηεξηθφ ε ππεξηψδεο θαη ε ππέξπζξε αθηηλνβνιία 

θαη θπξίσο ε ζεξκφηεηα. 

 

2.   Τςειή απφδνζε αλεμάξηεηα απφ ηελ 

ειηνθάλεηα. Σν θάηνπηξν ηνπ 

ζπζηήκαηνο δελ αληαλαθιά κφλν ηηο 

αθηίλεο πνπ πξνέξρνληαη θαηεπζείαλ απφ 

ηνλ ήιην, αιιά θαηαθέξλεη λα παγηδεχζεη 

ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ αθηηλψλ, αθφκε 

θαη εθείλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

αληαλάθιαζε. 

 

3.   Οηθνλνκία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Με 

ηε ρξήζε ζπζηήκαηνο θσηνζσιήλσλ 

απνθεχγεηαη ε ρξήζε ηερλεηνχ 

θσηηζκνχ, νπφηε κεηψλεηαη ην θφζηνο 

θαηαλάισζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

 

 

 

 

 

 



[40] 
 

 

1.5 Αεξηζκφο  

 

1.5.1 Φπζηθφο αεξηζκφο  

 

Σν θαινθαίξη νη εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο είλαη πνιχ πςειέο, ην θηήξην απνξξνθά 

ζεξκφηεηα, πνιχ πεξηζζφηεξε απφ εθείλε ηνπ ρεηκψλα, φηαλ κάιηζηα είλαη άκεζα 

εθηεζεηκέλν ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, κε θίλδπλν λα δεκηνπξγεζνχλ ζπλζήθεο 

ππεξζέξκαλζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ, πνπ λα μεπεξλνχλ ηα φξηα άλεζεο.  

  Γη’ απηφ ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ κέηξα πξνζηαζίαο ψζηε λα θαζνξίδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θηεξίνπ σο «ζπιιέθηε δξνζηζκνχ θαη ςχμεο» γηα ην 

θαινθαίξη.  

 

1. ζθηαζκφο ηνπ θηεξίνπ θαη ειηνπξνζηαζία ησλ αλνηγκάησλ ηνπ, ψζηε λα  

 απνθιεηζηεί ε αλεπηζχκεηε ειηαθή αθηηλνβνιία, είηε κε ηε ρξήζε                

πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ είηε κε ηε δηάηαμε ηεο ηνπνζεζίαο, ζε ζρέζε κε ηε γχξσ 

βιάζηεζε γηα ηνλ άκεζν ειηαζκφ.  

2. ζεξκηθή αδξάλεηα ηεο θαηαζθεπήο, κε ρξήζε πιηθψλ κεγάιεο    

      ζεξκνρσξεηηθφηεηαο.  

3. αεξηζκφο - εμαζθάιηζε επαξθνχο θπζηθνχ αεξηζκνχ, ηδηαίηεξα ηελ λχρηα κε ηηο 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ επηθξαηνχλ κπνξεί λ’ απνκαθξπλζεί ε πεξίζζεηα 

ζεξκφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ.  

4. ρξψκα θαη πθή ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ, ψζηε λα θαζνξίδνπλ ηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία.  

5. θπζηθή ςχμε κε εμάηκηζε, θπξίσο γηα μεξέο – δεζηέο πεξηνρέο, φπνπ ε ζρεηηθή 

πγξαζία είλαη ρακειή.  

 

  Ο θπζηθφο αεξηζκφο έρεη άκεζε επίδξαζε ζηελ πγεία, ζηε ζεξκηθή άλεζε θαη ηελ 

επεμία ησλ αλζξψπσλ. ε γεληθέο γξακκέο, ν θπζηθφο αεξηζκφο κπνξεί λα κεηψζεη 

θαηά 35% ην θνξηίν ςχμεο, γηα ηηο ζεξκέο θαη πγξέο δψλεο, έσο 90% γηα ηηο 

μεξφηεξεο επεηξσηηθέο δψλεο. Σα κεηνλεθηήκαηα ηνπ αεξηζκνχ είλαη ε ζθφλε θαη ν 

ζφξπβνο. Με αλνηρηά παξάζπξα ζε πνζνζηφ 10% ηεο επηθάλεηαο ηνπ δαπέδνπ, ν 

αέξαο κπνξεί λα αλαλεψλεηαη πεξίπνπ 30 θνξέο ηελ ψξα.  
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  Δπηηπρεκέλε εθαξκνγή, πνπ κπνξεί λα εμαζθαιίδεη ηελ απνκάθξπλζε ηθαλψλ 

πνζνηήησλ ζεξκφηεηαο, ψζηε ην θηήξην λα θαζίζηαηαη επράξηζην, αιιά κε ηαρχηεηεο 

ηνπ αέξα πεξίπνπ ίζεο κε 0,25 m / sec ( κηθξφηεξεο απφ ηελ αίζζεζε άλεζεο). Ζ 

ηαρχηεηεο απηέο (θπζηθνχ αεξηζκνχ) είλαη ηθαλέο γηα ηελ ςχμε ηνπ θηεξίνπ, φηαλ ε 

εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία είλαη ρακειφηεξε απφ ηε κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ θηεξίνπ.  

  Οη 30 αλαλεψζεηο ηνπ αέξα αλά ψξα, αθνξνχλ θαηνηθίεο ρακειήο αδξάλεηαο 

(ζχγρξνλεο πνιπθαηνηθίεο απφ ηνχβια ή ζθπξφδεκα κε εζσηεξηθή κφλσζε) θαη ε ξνή 

ηνπ αέξα, πξέπεη λα θαηεβάδεη ηελ εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία έσο 1
ν

C πεξίπνπ, απφ ηελ 

εμσηεξηθή.  Γεληθά ζηα κεγάια θηήξηα, ε δηαρείξηζε έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία θαη 

ηα απνηειέζκαηα δπζθνιφηεξν λ’ αμηνινγεζνχλ, ζε ζρέζε κε ηηο κνλνθαηνηθίεο, 

φπνπ ηζρχεη, φηη ε ζεξκηθή αδξάλεηα ελεξγεί έσο ην απφγεπκα θαη μεθηλά, ε έιιεηςε 

άλεζεο έσο ηα κεζάλπρηα, κε ηελ πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο.  

  Καηά ηηο ψξεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ήιηνπ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

εμαεξηζηήξεο γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ αέξα, ηεο ηάμεσο 1 m / sec, κε εζσηεξηθή 

ζεξκνθξαζία άλσ ησλ 27
ν

C θαη ζρεηηθή πγξαζία άλσ ηνπ 75% (αίζζεζε άλεζεο).  

πληζηάηαη ε ρξήζε εμαεξηζηήξσλ ιφγσ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο (αλ νη ηηκέο 

έλδπζεο θαη κεηαβνιηζκνχ ππεξβαίλνπλ ηα 0,5 clo) θαη ηεο ρακειήο θαηαλάισζεο 

ειεθηξηζκνχ, κεηαμχ 20 θαη 80 W 

 

 

 

 

1.5.2 Αλεκηζηήξεο νξνθήο
7
 

 

Γξνζηά ην θαινθαίξη δελ ζεκαίλεη απαξαηηήησο θιηκαηηζηηθφ ζην θνπι. Οη 

αλεκηζηήξεο νξνθήο είλαη κηα ζαθψο θηιηθφηεξε πξνο ην πεξηβάιινλ θαη 

νηθνλνκηθφηεξε -έλαληη ηνπ θιηκαηηζηηθνχ- ιχζε δξνζηζκνχ, πνπ θεξδίδεη 

έδαθνο ηα ηειεπηαία ρξφληα.   Αο κε γειηφκαζηε. Οζν θαη αλ θάπνηνη 

θαηαζθεπαζηέο πξνζπαζνχλ λα καο ρξπζψζνπλ ην ράπη ηνπ θιηκαηηζκνχ, 

πιαζάξνληαο π.ρ. ηελ Α+ ελεξγεηαθή θιάζε νξηζκέλσλ θιηκαηηζηηθψλ σο 

απφδεημε ησλ θηινπεξηβαιινληηθψλ ηνπο πξνδηαγξαθψλ θαη ζπκπεξηθνξάο, ε 

                                                      
7
 Ζ ηνπνζέηεζε αλεκηζηήξσλ νξνθήο πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε βνξηλφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη 

ηθαλνπνηεηηθφ κέγεζνο αλνηγκάησλ ζην ρψξν. 
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αιήζεηα είλαη πσο νηθνινγηθά θιηκαηηζηηθά δελ ππάξρνπλ. χκθσλα κε ηελ 

Greenpeace, ζηελ Διιάδα, ηα εγθαηεζηεκέλα θιηκαηηζηηθά ππνινγίδνληαη ζηα 

3 εθαηνκκχξηα, ελψ θάζε ρξφλν εγθαζίζηαληαη 350.000 θαηλνχξγηα. Οη 

ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ είλαη ηφζν πςειέο, πνπ γηα ηελ 

θάιπςή ηνπο απαηηείηαη ε θαηαζθεπή ελφο λένπ ζηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο 

κε ηζρχ πεξίπνπ 400 MW θαη θφζηνο 200 - 300 εθαηνκκχξηα επξψ! Πην απιά, 

γηα θάζε επξψ πνπ μνδεχνπκε γηα ηελ αγνξά θιηκαηηζηηθψλ, ρξεηάδνληαη δχν 

επηπιένλ επξψ γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο πνπ ζα 

εμππεξεηνχλ απηά ηα θιηκαηηζηηθά θαη κφλν.Αληίζεηα, νη αλεκηζηήξεο νξνθήο 

δελ… ελνρινχλ θαλέλαλ. Απνδίδνπλ ηθαλνπνηεηηθά, αθφκα θαη ζε ζρεηηθά 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο, δξνζίδνληαο έλα κέζν δσκάηην έσο θαη 3 βαζκνχο 

Κειζίνπ. Λφγσ ηεο θαηαζθεπήο, αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο, 

ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηνλ ζσζηφ αεξηζκφ ηνπ ρψξνπ, βειηηψλνληαο 

αηζζεηά ηηο ζπλζήθεο ηνπ δσκαηίνπ. 

 

 

 

1.6     πζηήκαηα γεσελαιιαθηψλ (γεσζεξκηθέο αληιίεο) 

 

Λεηηνπξγία  

 

Έλα γεσζεξκηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν απνηειείηαη απφ κηα κνλάδα εληφο ηνπ θηεξίνπ 

θαη έλα ζακκέλν γεσελαιιάθηε, αμηνπνηεί απηέο ηηο ζηαζεξέο ζεξκνθξαζίεο γηα λα 

δεζκεχζεη ηελ "ειεχζεξε" ελέξγεηα. Σν ρεηκψλα, ην ξεπζηφ πνπ θπθινθνξεί κέζα 

ζην θχθισκα ηνπ γεσελαιιάθηε απνξξνθά ηελ απνζεθεπκέλε ζεξκφηεηα ηνπ 

εδάθνπο θαη ηελ θέξλεη ζηε κνλάδα εζσηεξηθά ηνπ θηεξίνπ. Ζ κνλάδα αληιεί ηε 

ζεξκφηεηα ζε κηα πςειφηεξε ζεξκνθξαζία θαη ηελ δηαλέκεη ζην θηήξην. Σν 

θαινθαίξη, ην ζχζηεκα αληηζηξέθεηαη, απάγεη ηε ζεξκφηεηα απφ ην θηήξην, ηε 

κεηαθέξεη ζην θχθισκα ηνπ γεσελαιιάθηε θαη ηελ απνζέηεη ζηελ πην δξνζεξή γε. ε 

αληίζεζε κε ηα ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα, ηα ζπζηήκαηα γεσελαιιαθηψλ δελ θαίλε 

νξπθηά θαχζηκα γηα λα παξάγνπλ ζεξκφηεηα. Απιά κεηαθέξνπλ ηε ζεξκφηεηα απφ 

θαη πξνο ηε γε γηα λα παξέρνπλ ηελ απνδνηηθή, πξνζηηή θαη θηιηθή πξνο ην 
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πεξηβάιινλ ζέξκαλζε θαη ςχμε. Ζιεθηξηθή ελέξγεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δειαδή ηνπ ζπκπηεζηή θαη ησλ θπθινθνξεηψλ. 

 

πληήξεζε ζπζηήκαηνο 

 

Σα ζπζηήκαηα γεσελαιιαθηψλ πξαθηηθά δελ ρξεηάδνληαη ζπληήξεζε. Με ζσζηή 

εγθαηάζηαζε ν γεσελαιιάθηεο ζα ιεηηνπξγεί γηα πνιιέο δεθαεηίεο. Σα ππφινηπα 

κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο, ε αληιία ζεξκφηεηαο, νη θπθινθνξεηέο θαη ην εζσηεξηθφ 

ζχζηεκα δηαλνκήο ηεο ζεξκφηεηαο βξίζθνληαη εληφο ηνπ θηεξίνπ πξνζηαηεπκέλα απφ 

ηηο ζθιεξέο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο. πλήζσο νη πεξηνδηθνί έιεγρνη γηα ηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία είλαη ε κφλε απαξαίηεηε ζπληήξεζε 

 

Θέξκαλζε & Φχμε 

 

Σν γεγνλφο φηη κηα γεσζεξκηθή αληιία ζεξκφηεηαο κπνξεί λα πξνζθέξεη ζέξκαλζε 

θαη ςχμε ηελ θάλεη ηδηαίηεξα ειθπζηηθή. Με έλα απιφ γχξηζκα ηνπ δηαθφπηε ζηνλ 

εζσηεξηθφ ζεξκνζηάηε κεηαβαίλνπκε απφ ηελ κία ιεηηνπξγία ζηελ άιιε. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ςχμεο ε γεσζεξκηθή αληιία ζεξκφηεηαο απάγεη ηελ ζεξκφηεηα απφ ηνπο 

εζσηεξηθνχο ρψξνπο θαη ηε κεηαθέξεη ζηε δξνζεξή γε κέζσ ηνπ γεσελαιιάθηε, 

αλνηθηνχ ή θιεηζηνχ θπθιψκαηνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζέξκαλζεο ε δηαδηθαζία 

αληηζηξέθεηαη. 

 

Σχπνη γεσζεξκηθψλ αληιηψλ  

 

Οξηδφληην χζηεκα ην νξηδφληην ζχζηεκα νη ζσιήλεο ηνπνζεηνχληαη ζε ραληάθηα 

ζε βάζνο απφ 1,2 έσο 3 κέηξα θαη ζε θάζε ραληάθη εγθαζίζηαληαη απφ 1 έσο 6 

ζσιήλεο. Σν κήθνο ηνπο εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο φπσο ην ζεξκηθφ θνξηίν, ην πιηθφ 

θαηαζθεπήο, ην έδαθνο, θ.ά.         

Πιενλεθηήκαηα: 

 Μηθξφηεξν θφζηνο εγθαηάζηαζεο 

Μεηνλεθηήκαηα: 

 Απαηηείηαη κεγαιχηεξε έθηαζε γεο  

 



[44] 
 

 

 

 

 

 

Κάζεην χζηεκα Σνπνζεηείηαη θπξίσο φηαλ ππάξρεη πεξηνξηζκέλε                                         

έθηαζε γεο ζε θξεάηηα πνπ αλνίγνληαη ζε βάζνο απφ 50 έσο 130 κέηξα βάζνο κέζα 

ζηα νπνία ηνπνζεηνχληαη νη ζσιήλεο. 

Πιενλεθηήκαηα: 

 Μηθξφηεξν ζπλνιηθφ κήθνο ζσιήλσζεο       

 Μηθξφηεξα πνζά ελέξγεηαο  απφ φηη γηα άληιεζε 

 Απαηηείηαη κηθξφηεξε έθηαζε γεο 

 Ζ αμηνπνηήζηκε ζεξκφηεηα ηνπ εδάθνπο επεξεάδεηαη ιηγφηεξν απφ ηελ 

εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία (κεγάιν βάζνο)          

Μεηνλεθηήκαηα: 

 Απαηηείηαη εμνπιηζκφο γεσηξήζεσλ κε απνηέιεζκα αχμεζε ηνπ θφζηνπο 

θαηαζθεπήο. 
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Δηθφλα 22. Οη δχν θχξηνη ηχπνη ηνπνζέηεζεο γεσζεξκηθψλ αληιηψλ θαη ε ζπεηξνεηδήο 

πνπ απνηειεί παξαιιαγή ηεο αξρηθήο θηινζνθίαο. 

 

 

 

1.7     πζηήκαηα ζέξκαλζεο-Δλδνδαπέδηα ζέξκαλζε 

 

ηελ ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε ην δάπεδν ιεηηνπξγεί σο ζεξκαληηθφ ζψκα. Οη ζσιήλεο 

θαηαλέκνπλ ηε ζεξκφηεηα εθεί πνπ ρξεηάδεηαη (θαη φρη ζην ππφγεην ή ζηνπο 

εμσηεξηθνχο ηνίρνπο) θαη απνδίδνπλ κε ειάρηζηε αδξάλεηα θαη κε ρακειφηεξε 

ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ πξνζαγσγήο. Δμάιινπ, εμαηηίαο ηεο εηδηθήο ζπζηάζεσο ηνπ 

ζεξκνκπεηφλ (πνπ είλαη απαιιαγκέλν απφ θπζαιίδεο αέξα), φιε ε ζεξκφηεηα 

αθηηλνβνιείηε ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν. Αθφκα, ε ππθλή δηάζηξσζε ησλ ζσιήλσλ 

θνληά ζηνπο εμσηεξηθνχο ηνίρνπο αλαραηηίδεη ην ςχρνο, ελψ ε αξαηφηεξε δηάζηξσζή 

ηνπο ζην εζσηεξηθφ ησλ δσκαηίσλ επηηξέπεη ηελ ρακειφηεξε κεηάδνζε ζεξκηθψλ 

θνξηίσλ. Υάξε ζηηο κηθξέο ζεξκνθξαζίεο δαπέδνπ, πεξίπνπ 26°C - 28°C, δελ 

παξαηεξνχληαη θαζφινπ κεηαθηλήζεηο αεξίσλ καδψλ κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη 

(αησξνχκελε ζθφλε, βαθηεξίδηα, κηθξφβηα θ.α.).     
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  Ζ ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε ην θαινξηθέξ, αθνχ δνζεί 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα εμήο: 

 Σα δπν ζπζηήκαηα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηα, εθφζνλ ιεηηνπξγνχλ ζε 

δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο. Σν ιεβεηνζηάζην είλαη θνηλφ. 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλεκεζνχλ ζσζηά νη δαπάλεο γηα πεηξέιαην (θαη εθφζνλ θάηη 

ηέηνην είλαη επηζπκεηφ), ζα πξέπεη λα πνιιαπιαζηαζηνχλ κε θαηάιιειν ζπληειεζηή 

ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηηο δαπάλεο ζέξκαλζεο.  

 

Δηθφλα 20. πγθξηηηθά δηαγξάκκαηα θαηαλνκήο ζεξκφηεηαο κεηαμχ ελδνδαπέδηαο 

ζέξκαλζεο θαη ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ 

 

Μεζνδνινγία Δξγαζηψλ θαη θαηαζθεπήο 

 

Ζ εθπφλεζε κειέηεο ηεο δαπεδνζέξκαλζεο γίλεηαη κε Ζ/Τ. Ο κειεηεηήο κεραληθφο 

ηξνθνδνηεί ηνλ Ζ/Τ κε ηα δεδνκέλα ηνπ θάζε ζεξκαηλφκελνπ ρψξνπ θαη απηφο 

θαζνξίδεη  ηελ θάζε ιεπηνκέξεηα θαηαζθεπήο (απφζηαζε ησλ ζσιελψζεσλ κεηαμχ 

ηνπο), θαζψο θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία (ζεξκνθξαζία λεξνχ πξνζαγσγήο θαη 

επηζηξνθήο ζηνπο ζπιιέθηεο, ζεξκνθξαζία δαπέδνπ, παξνρή λεξνχ, πηψζε πίεζεο, 

ξχζκηζε θπθισκάησλ θ.ι.π.) 

Απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη ν κειεηεηήο κεραληθφο είλαη: 

 

1. Σα ζρέδηα θάηνςεο ηεο νηθνδνκήο θαη ελδερνκέλσο ηηο ηνκέο ηεο. 

2. Σηο κνλψζεηο ηεο νηθνδνκήο. 

3. Σνλ πξνζαλαηνιηζκφ. 
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4. Ο θαζνξηζκφο ηεο ζέζεο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ θαη ησλ ζπιιεθηψλ 

δαπεδνζέξκαλζεο. 

5. Ζ πξνβιεπφκελε δαπεδφζηξσζεο γηα θάζε ρψξν. 

 

Βαζηθέο Πξνυπνζέζεηο γηα σζηή Δγθαηάζηαζε. 

 

 ηεγαλνπνίεζε ησλ νηθνδνκψλ. Ο ηξφπνο θαη ε έθηαζε ησλ κέηξσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία έλαληη πγξαζίαο πξέπεη λα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή 

ηνπ έξγνπ. 

  Καζαξνί ρψξνη εξγαζίαο, ιείν , ρσξίο εμνγθψκαηα θαη νξηδνληησκέλν 

δάπεδν. 

 

 

ηάδηα Δγθαηάζηαζεο 

 

1. Σνπνζέηεζε πεξηκεηξηθήο κνλσηηθήο ηαηλίαο 

  Ζ ηνπνζέηεζε ηεο πεξηκεηξηθήο κνλσηηθήο ηαηλίαο (ε νπνία πξέπεη λα είλαη 

εχθακπηε θαη λα κελ ζξαχεηαη), δεκηνπξγεί έλαλ πεξηκεηξηθφ αξκφ, κε απνηέιεζκα 

ηελ απνθπγή ερεηηθψλ γεθπξψλ θαη ηελ αλεκπφδηζηε ζεξκηθή δηαζηνιή ηνπ 

ζεξκαηλφκελνπ δαπέδνπ (θαηά DIN 18560, πξέπεη λα επηηξέπεη ηε δηαζηνιή θαηά 5 

nm ηνπιάρηζηνλ).  

 

 

2. Θεξκνερεηηθή κφλσζε ( Θεξκνκφλσζε ,ερνκφλσζε έλαληη βεκαηηζκψλ) 

Οη ζεξκνηερληθέο απαηηήζεηο ζηα θηίξηα, πξνυπνζέηνπλ ζεξκνερεηηθή κφλσζε ησλ 

ρψξσλ. ηηο ζεξκάλζεηο δαπέδνπ είλαη απνθαζηζηηθή ε ζεξκνπεξαηφηεηα ηνπ 
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ζεξκαηλφκελνπ επηπέδνπ πξνο ηα θάησ, γηα ηελ πνζφηεηα ησλ απσιεηψλ ηνπ ρψξνπ. 

Ζ ερεηηθή πξνζηαζία παίδεη κεγάιν ξφιν γηα ηελ πγεία θαη ηελ επεμία ηνπ αλζξψπνπ. 

 

3. Σνπνζέηεζε ηνπ Θεξκνζσιήλα 

 ηελ ζέξκαλζε δαπέδνπ ε δηάηαμε ησλ ζεξκνζσιήλσλ κπνξεί λα επηηεπρ8εί κε 

δηάθνξα ζρήκαηα (ηξφπνπο) ηνπνζέηεζεο. 

 

 

4.  Πεξηκεηξηθέο Εψλεο 

Οη πεξηκεηξηθέο δψλεο είλαη επηθάλεηεο, ζηηο νπνίεο ηνπνζεηείηαη ν ζεξκνζσιήλαο ζε 

ζρεηηθά κηθξά δηαζηήκαηα, ζπγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα δηαζηήκαηα ηνπνζέηεζεο ζηνλ 

ρψξν. Υξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά εθεί φπνπ κεγάιν κέξνο ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρσκάησλ 

θέξεη παξάζπξα. Σν ξεχκα ςπρξνχ αέξα πνπ θαηεπζχλεηαη πξνο ηα θάησ, θαηά κήθνο 

ησλ ςπρξψλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ, πεξλά ηψξα πάλσ απφ απηή ηελ δψλε 

πςειφηεξεο επηθαλεηαθήο ζεξκνθξαζίαο. Έηζη πξηλ θηάζεη ζην κέζν ηνπ ρψξνπ θαη 

ζηελ πεξηνρή δηακνλήο, έρεη δερζεί ην αληίζηνηρν πνζφ ζεξκφηεηαο. 

 

 

 

 

5. χλδεζε πιιέθηε 

Όηαλ θαιπθζεί νιήξσο ε ζεξκαηλφκελε επηθάλεηα κε ηνλ ζσιήλα, ε άθξε ηνπ 

νδεγείηαη πξνο ηνλ ζπιιέθηε θαη ζπλδέεηαη κε ηα απαξαίηεηηα ξαθφξ ζηελ 

πξνζαγσγή. 

 

6.  Θεξκνκπεηφλ 

  Γηα ηελ θάιπςε ησλ ζσιελψζεσλ ηνπ δαπέδνπ, ζηε δαπεδνζέξκαλζε, ζηξψλεηαη 

πάλσ απ’ απηέο γαξκπηιφδεκα (ζεξκνκπεηφλ), ζε πάρνο πεξίπνπ 5cm. 

  Απνηειείηαη απφ ρνληξή άκκν σο 4mm, γαξκπίιε 4-8 κκ, ηζηκέλην, λεξφ θαη 

πξφζζεηα πιηθά.
8
 

                                                      
8
 Σα πξφζζεηα πιηθά, είλαη πιηθά πνπ δξνχλ είηε ρεκηθά, είηε θπζηθά θαη πξνζηίζεληαη θαηά ηελ 

αλάκεημε ζην γαξκπηιφδεκα, κε απνηέιεζκα λα απμάλνπλ ηελ αληνρή ηνπ, ζε πίεζε θαη ζε θάκςε θαη 

λα ζπληεινχλ ζην γξήγνξν ζηέγλσκά ηνπ, κε απνηέιεζκα ηε θαιχηεξε ζπλεξγαζία ηνπ κε ην 

ζεξκνζσιήλα. 
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 Αξκνί Γηαζηνιήο
9
 

   Καηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο δαπεδνζέξκαλζεο ην δάπεδν δηαζηέιιεηαη θαη 

ζπζηέιιεηαη. Γηα λα παξαιεθζνχλ απηέο νη ζπζηαινδηαζηνιέο ηνπνζεηείηαη 

πεξηκεηξηθά ζε θάζε ρψξν ε πεξηκεηξηθή κνλσηηθή ηαηλία. 

   Σν ζεξκνκπεηφλ ρσξίδεηαη, γηα ιφγνπο δηαζηνιψλ, ζε ηκήκαηα κε αξκνχο. Κάζε 

ηκήκα ηνπ ζεξκνκπεηφλ επηηξέπεηαη λα έρεη κιεγηζηε ζπλνιηθή επηθάλεηα 40m
2
. Σν 

ηδεψδεο ζρήκα ελφο ηκήκαηνο είλαη νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν, κε ζρέζε 

δηαζηάζεσλ 1:2. 

 

 

   Οη αξκνί (ζηιηθφλε, ζπνγγψδεο πιηθφ θ.ι.π. ) θαηαζθεπάδνληαη, πξηλ ηελ ρχηεπζε 

ηνπ ζεξκνκπεηφ ζε ζέζεηο: 

 Πεξηθεξεηαθά ζηελ πιάθα ηνπ δαπέδνπ. 

 ε επηθάλεηεο ηκεκάησλ κέρξη 40 m
2
 γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

δαπέδνπ. 

 Πάλσ απφ αξκνχο δηαζηνιήο ηεο νηθνδνκήο. 

 ε πφξηεο δσκαηίσλ, θάησ απφ ηνλ αξκφ ηνπ θαησθιίνπ. 

 ε ηδηαίηεξα εχζξαπζηα ζεκεία. 

 

 Γαπεδφζηξσζε 

   Οπνηνδήπνηε πιηθφ δαπεδφζηξσζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. Δπεηδή ηα δηάθνξα 

πιηθά δαπεδφζηξσζεο παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθή αγσγηκφηεηα, είλαη αλαγθαίν λα 

επηιεγνχλ ηα πιηθά ηνπ δαπέδνπ αξθεηά έγθαηξα, ψζηε νη δηαθνξέο ηνπο λα ιεθζνχλ 

ππ’ φςε ζηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο. 

 

 

 

                                                                                                                                                        

 

9
 ΠΡΟΟΥΖ. Ζ κε θαηαζθεπή αξκψλ δηαζηνιήο ζην ζεξκνκπεηφ, πνπ θαιχπηεη ηνπο ζσιήλεο ηεο 

δαπεδνζέξκαλζεο, δεκηνπξγεί ηνλ θίλδπλν δεκηάο ζηε δαπεδφζηξσζε, αθνχ δελ ζα κπνξεί λα 

αλαιάβεη  ηηο ζπζηνινδηαζηνιέο θαηά ηε ιεηηνπξγία. Οη δεκίεο απηέο είλαη ζρίζηκν ή ζπάζηκν ηεο 

δαπεδφζηξσζεο ή ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε θακπχισζε δαπέδνπ. 
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 Δηθφλα 43. Δθαξκνγή ηεο Μεζφδνπ 

 

 

Κφζηνο ιεηηνπξγίαο ζε ζρέζε κε ηα ζεξκαληηθά ζψκαηα 

 

Ζ ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε είλαη θαηά 35% νηθνλνκηθφηεξε ζηε ιεηηνπξγία απφ κηα 

ζπκβαηηθή ζέξκαλζε. Κάηη ηέηνην εμεγείηαη απφ ην φηη ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ 

πξνζαγσγήο ζηνπο ζσιήλεο θηάλεη ηνπο 45°C, ελψ ζην θαινξηθέξ ηνπο 80°C. Δίλαη 

γλσζηφ φηη φζν ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία έρεη ην λεξφ ηξνθνδνζίαο ελφο ζπζηήκαηνο 

ζέξκαλζεο, ηφζν πην απνδνηηθά δνπιεχνπλ νη ιέβεηεο, νη αληιίεο ζεξκφηεηαο θαη νη 

ειηαθνί ζπιιέθηεο. Αλ δε αλαινγηζηεί θαλείο φηη γηα θάζε 1°C κείσζεο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο πξνζαγσγήο, έρνπκε νηθνλνκία θαπζίκνπ 3%, ηφηε γίλεηαη αληηιεπηφ 

ην φθεινο λα δηαηεξνχκε ηε ζεξκνθξαζία λεξνχ ιεηηνπξγίαο φζν ην δπλαηφλ 

ρακειφηεξα. Δπίζεο, παξαηεξνχληαη ιηγφηεξεο απψιεηεο ζηηο ζσιελψζεηο θαη ζηνπο 

ρψξνπο ηεο νξνθήο, ησλ ηνίρσλ θαη ηνπ αεξηζκνχ, θαζψο δε ρξεηάδεηαη λα ζεξκαλζεί 

ν αέξαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ
 
 

ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ 

ΚΣΗΡΗΟΤ 
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Δηζαγσγή 

 

Ζ ππφ εμέηαζε θαηνηθία βξίζθεηαη ζηε πεξηνρή ηνπ Αιίκνπ, επί ησλ νδψλ Οδπζζέα 

Διχηε & Νηθεθφξνπ Βξεηηάθνπ, εθαηέξσζελ Λεσθ. Αιίκνπ. Σν ζπλνιηθφ ηνπ 

εκβαδφλ είλαη 941,640 ηκ
 
.χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ ζπιιέμακε

10
, φξνη δφκεζεο γηα 

ην νηθφπεδν βάζε δηαηάγκαηνο
11

 είλαη νη εμήο:  

 

ΑΡΣΗΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ 

Διάρηζην πξφζσπν: 20 κ. 

Διάρηζην εκβαδφλ:  900 ηκ. 

 

ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΓΟΜΖΖ 

Δπηηξεπφκελε θάιπςε: 70% 

πληειεζηήο δφκεζεο: 0,80 & 1,20 έσο 150 ηκ. εθφζνλ ε ζπλνιηθή 

επηθάλεηα νξφθσλ δελ ππεξβαίλεη ηα 120 ηκ. 

Πξαζηά: 4,00 κ 

Ύςνο: 8.50 κ 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ. Σν νηθφπεδν είλαη άξηην θαη νηθνδνκήζηκν. 

Πξφζσπν :  25,4 κ.    >  επηηξεπφκελν : 20 κ. 

Δκβαδφλ : 941,64 η.κ. > επηηξεπφκελν : 900 η.κ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10 απν ηε πνιενδνκία Αξγπξνύπνιεο ζηελ νπνία ππάγεηαη ν Δήκνο Ειιεληθνύ 
11 19/6/87 (ΦΕΚ 722 Δ/31-7-87) , βι. παξάξηεκα 
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Δηθφλα 23.  Αεξνθσηνγξαθία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ.  

 

 

 

Δηθφλα 24.  Αεξνθσηνγξαθία πνπ εζηηάδεη ζην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν επί ησλ  νδψλ 

Οδπζζέα Διχηε θαη Νηθεθφξνπ Βξεηηάθνπ, πνπ βξίζθεηαη ην νηθφπεδν ηεο κειέηεο. 
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2.1  Υσξνζέηεζε ηνπ θηηξίνπ κέζα ζην νηθφπεδν 

 

Ο νξζφο ζρεδηαζκφο ηεο ηνπνζεζίαο θαη ηνπ θηηξίνπ επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαηά ηελ ςπρξή πεξίνδν θαη πξνζηαηεχεη ην θηίξην απφ ηελ 

ππεξζέξκαλζε απφ ηνλ ήιην θαηά ηε ζεξκή πεξίνδν 

 

 

Δηθφλα 25. Πξνζεκείσζε ηεο θαηαζθεπήο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ειηαθήο ηξνρηάο πνπ 

δηαγξάθεηαη πάλσ απν ην θηίξην. 

 

 

 

Κάζε πιεπξά ηνπ θηηξίνπ αλάινγα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά γηα απηφ θαη  πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε 

κεζνδνινγία ψζηε λα απνιακβάλνπκε ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ηεο 

 

 

Ανατολι 

 

Βοράσ 

 

Δφςθ 

 

Νότοσ 

 



[55] 
 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 26. Ώξα 10:00 Ζ 

βνξηλή πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ, 

ζηελ νπνία έρνπλ ηνπνζεηεζεί 

θαη νη είζνδνη ησλ θαηνηθηψλ. 

Δηθφλα 27. Ώξα 15:00  

Δηθφλα 28. Ώξα 18:00. 
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Δηθφλα 30. Ώξα 15:00  

Δηθφλα 29. Ώξα 11:00 Ζ 

αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ 

θηίζκαηνο. 

Δηθφλα 31. Ώξα 18:00  
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Δηθφλα 32. Ώξα 11:00 Ζ 

δπηηθή πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ. 

Δηθφλα 33. Ώξα 15:00  

Δηθφλα 34. Ώξα 18:00  
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2.2  Μεδνλέηα Α 
12

 

 

Ζ πξψηε κεδνλέηα βξίζθεηαη ζηε Βνξεηνδπηηθή πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ θαη ε είζνδνο 

ηεο είλαη απφ ηελ Οδπζζέα Διχηε .  

 

Ηζφγεην Σν ηζφγεην έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 54,17 κ
2
. Ζ πξφζβαζε ζχκθσλα κε ηα 

ζρέδηα γίλεηαη απφ ηελ νδφ Οδπζζέα Διχηε. Όηαλ εηζέξρεζαη κπξνζηά βξίζθεηαη ε 

ηξαπεδαξία θ ζην βάζνο ην θαζηζηηθφ. Καζηζηηθφ θαη ηξαπεδαξία είλαη 43,49 κ
2
. 

Αξηζηεξά ηεο εηζφδνπ βξίζθεηαη ην WC 2,75 κ
2
. Γίπια απ ην ηε ηξαπεδαξία ππάξρεη 

ε θνπδίλα 7,84 κ
2
. Αλάκεζα ζην WC θαη ζηε θνπδίλα βξίζθεηαη ε ζθάια θαη ν 

αλειθπζηήξαο. Ζ ζθάια έρεη πάηεκα 0,20 κ θαη 0,90 άλνηγκα. Ο αλειθπζηήξαο έρεη 

δηαζηάζεηο 1,15 θαη 1,45. 

 

Πξψηνο φξνθνο Σν ηζφγεην ζπγθνηλσλεί κε ηνλ πξψην φξνθν κε εζσηεξηθή ζθάια 

αιιά θαη κε  αλειθπζηήξα. ηνλ πξψην φξνθν ζηεγάδνληαη νη εμήο ρψξνη : 

1. Με 2 ππλνδσκάηηα 

2. Λνπηξφ  

3. Με ππαίζξην  

    Σν έλα ππλνδσκάηην βξίζθεηαη ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ νηθήκαηνο επί ηεο νδνχ 

Οδπζζέα Διχηε. Έρεη δηαζηάζεηο 4,1 κ * 3,00 κ ζπλνιηθφ εκβαδφλ 12,3 κ
2
. Σν 

δεχηεξν βξίζθεηαη ζηε πίζσ πιεπξά κε δηαζηάζεηο 3,65 * 2,95 ζπλνιηθφ εκβαδφλ 

10,76 κ
2
. Σν ινπηξφ βξίζθεηαη ζην κπξνζηηλφ ηκήκα κε δηαζηάζεηο 1,90 * 2,80. Ο 

ππαίζξηνο ρψξνο βξίζθεηαη ζηελ  αλάκεζα ζηα 2 ππλνδσκάηηα θ έρεη ζπλνιηθφ 

εκβαδφλ 14,27 κ
2
. 

 

Γεχηεξνο φξνθνο ην δεχηεξν φξνθν έρνπκε κφλν ην δψκα απφ ην νπνίν απνηειείηαη 

απφ ην θιηκαθνζηάζην θαη ηνλ αλειθπζηήξα. Σν ζπλνιηθφ εκβαδφλ ηνπ δψκαηνο 

είλαη 9,85 κ
2
. Σν εκβαδφλ ηεο ηαξάηζαο είλαη  45,87 κ

2
 

 

 

 

 

                                                      
12 Σα ςχζδια παρακζτονται ςτο παράρτθμα τθσ εργαςίασ 
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Δηθφλα 35. Κάηνςε Ηζνγείνπ 

 

Δηθφλα 36. Κάηνςε Α Οξφθνπ 
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2.3  Μεδνλέηα Β 

 

Ζ δεχηεξε κεδνλέηα βξίζθεηαη ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ. Ζ είζνδνο ηεο 

είλαη απφ ηελ βνξηλή πιεπξά. 

 

Ηζφγεην Σν ηζφγεην έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 41,68 κ
2
. Ζ πξφζβαζε ζχκθσλα κε ηα 

ζρέδηα γίλεηαη απφ ηελ νδφ Οδπζζέα Διχηε. Όηαλ εηζέξρεζαη αξηζηεξά βξίζθεηαη ε 

ηξαπεδαξία θ ζην βάζνο ην θαζηζηηθφ. Καζηζηηθφ θαη ηξαπεδαξία είλαη 34,45 κ
2
. 

Μπξνζηά απφ ηελ είζνδν ηεο νηθίαο βξίζθεηαη ε εζσηεξηθή ζθάια. Ζ ζθάια έρεη 

πάηεκα 0,20 κ θαη 0,90 άλνηγκα. Γίπια απφ ηε ζθάια βξίζθεηαη ην WC δηαζηάζεσλ 

1,20 * 1,65 ζπλνιηθφ εκβαδψλ 1,98 κ
2
. Γίπια απ ην WC βξίζθεηαη πξψηα ν 

αλειθπζηήξαο θ κεηά ε θνπδίλα. Ο αλειθπζηήξαο έρεη δηαζηάζεηο 1,15 θαη 1,45. Ζ 

θνπδίλα είλαη 7,16 κ
2
. Γελ ελψλεηαη κε ην θαζηζηηθφ. Δίλαη μερσξηζηφο ρψξνο 

 

Πξψηνο φξνθνο Σν ηζφγεην ζπγθνηλσλεί κε ηνλ πξψην φξνθν κε εζσηεξηθή ζθάια 

αιιά θαη κε  αλειθπζηήξα. ηνλ πξψην φξνθν ζηεγάδνληαη νη εμήο ρψξνη : 

1. Με έλα ππλνδσκάηηα 

2. Λνπηξφ  

3. Με ππαίζξην  

Σν έλα ππλνδσκάηην βξίζθεηαη ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ νηθήκαηνο επί ηεο νδνχ 

Οδπζζέα Διχηε. Έρεη δηαζηάζεηο 4,3 κ * 3,00 κ ζπλνιηθφ εκβαδφλ 12,9 κ
2
. Σν 

ινπηξφ βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ νηθήκαηνο κε δηαζηάζεηο 2,70 * 2,60. Ο 

ππαίζξηνο ρψξνο βξίζθεηαη δίπια απφ ην ινπηξφ θ έρεη ζπλνιηθφ εκβαδφλ 13,66 κ
2
. 

 

Γεχηεξνο φξνθνο ην δεχηεξν φξνθν εθηφο απφ ην δψκα απφ ην νπνίν απνηειείηαη 

απφ ην θιηκαθνζηάζην θαη ηνλ αλειθπζηήξα, κε ζπλνιηθφ εκβαδφλ 6,85 κ
2
, ππάξρεη 

έλα ππλνδσκάηην θαη έλα ινπηξφ. Σν ινπηξφ βξίζθεηαη ζην κπξνζηηλφ κέξνο θαη έρεη 

ζπλνιηθφ εκβαδφ 4,01κ
2
. Σν ππλνδσκάηην βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ νηθήκαηνο θ 

έρεη εκβαδφλ 13,11κ
2
. Απφ ην ππλνδσκάηην ππάξρεη κηα κπαιθνλφπνξηα πνπ βγαίλεη 

ζηε κπξνζηηλή πιεπξά (νδφο Οδπζζέα Διχηε) θαη έρεη δηαζηάζεηο 1,10 * 4,00. 
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Δηθφλα 37. Κάηνςε Β νξφθνπ 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 38. Σνκή ηεο θαηνηθίαο 
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2.4  Δλεξγεηαθέο απαηηήζεηο γηα ζέξκαλζε – θαηαλάισζε θαπζίκνπ  

 

Με βάζε ηε ζεξκνθξαζία ηζνξξνπίαο θάζε θηηξίνπ θαη ηηο βαζκνεκέξεο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηε ζεξκνθξαζία απηή, ππνινγίζηεθε ε ελεξγεηαθή απαίηεζε ησλ 

θηηξίσλ ζε KWh/m
2 

θαη ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ ζε ιίηξα πεηξειαίνπ αλά m
2 

θαηνηθήζηκεο επηθάλεηαο. Ο κέζνο βαζκφο απφδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο 

ζεσξήζεθε ίζνο κε 0.85.  

 

Ο επί ηφπνπ ελεξγεηαθφο έιεγρνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 27/5/2010 θαηά ηνλ νπνίν 

εμεηάζηεθαλ: 

1. Δμσηεξηθή ηνηρνπνηία 

2. Γψκα 

3. Δμσηεξηθά θνπθψκαηα θαη ηδάκηα 

4. Γηείζδπζε αέξα 

5. Λακπηήξεο θσηηζκνχ 

6. Λεβεηνζηάζην 

 

 

 

ΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

1. Γηαπηζηψζακε φηη ε θαηνηθία έρεη ειιηπή κφλσζε ζηνπο εμσηεξηθνχο ηνίρνπο. 

(U value= 1,96) 

2. Τπάξρεη απψιεηα ζεξκφηεηαο απφ ηα ηδάκηα ηα νπνία είλαη κνλά. (U value= 

5,74) 

3. Τπάξρεη απψιεηα ζεξκφηεηαο εμαηηίαο ηεο παιαηφηεηαο θαη πξνρεηξφηεηαο ηεο 

κφλσζε δψκαηνο (U value= 4,65) 

4. ε φιε ηε θαηνηθία ππάξρνπλ ιακπηήξεο ππξαθηψζεσο 

5. Υξήζε θαπζηήξα πεηξειαίνπ ιφγσ αλππαξμίαο δηθηχνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαηά 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ. 

6. Γελ έρεη πξνβιεθζεί ε θχηεπζε ςειήο βιάζηεζεο (θπιινβφια θαη αεηζαιή 

δέληξα) 
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Πίλαθαο 1. Ζ Δλεξγεηαθή Απνηίκεζε αλέδεημε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ 

θαηνηθία. 

 

Σχπνο πηηηνχ Γηψξνθε 

Μνλνθαηνηθία 

Ζκεξνκελία Καηαζθεπήο  2002 

Δκβαδφλ Ηζνγείνπ / Α Οξφθνπ /Β 

Οξφθνπ 

85/80/40 

Δλαιιαγέο Αέξα ζε πίεζε 50 Pa 0,26/min 

K Σνίρσλ 1.96 w/m2k 

Κ Σδακηψλ 5.74 w/m2k 

Κ Γψκαηνο 4.65w/m2k 

HEAT LOSS απν Γηείζδπζε Αέξα 2.25 lt / έηνο 

Γαπάλε Δλέξγεηαο γηα ηα Μνλά ηδάκηα 754 lt /έηνο 

Γαπάλε Δλέξγεηαο απν Σνηρνπνηά 

Δμσηεξηθή 

3.344έηνο 

Γαπάλε Δλέξγεηαο απν Οξνθή 2.330 lt/εηνο 

Απφδνζε Λέβεηα 0.89 

Καηαλάισζε ζε lt/ έηνο 6430 lt/ έηνο 

 

 

 

2.5  Τπνινγηζκφο Θεξκηθψλ Απσιεηψλ 
13

 

 

Ζ εθηίìεζε ηεο επνρηαθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα ζέξìαλζε θαη γηα ςχμε είλαη 

δσηηθήο ζεìαζίαο ζηνλ ζρεδηαζìφ ελφο θηηξίνπ. Οη θαηαλαιψζεηο ελέξγεηαο γηα ζέξìαλζε 

θαη γηα ςχμε είλαη απαξαίηεην λα ππνινγίδνληαη ζε θάζε θηίξην, γηαηί είλαη απφ ηνπο 

θπξηφηεξνπο παξάγνληεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηνπ θηηξίνπ θαη απνηεινχλ ηνπο 

                                                      
13 Για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ κερμομόνωςθσ απευκυνκικαμε ςτο γραφείο του κ.   
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ζεìαληηθφηεξνπο δείθηεο ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζìνχ.. Ζ παξνχζα κειέηε έγηλε ζπκθψλα 

κε ηελ κεζνδνινγία DIN 4701 θαη ηηο 2421/86 ( κεξνο 1 & 2 ) θαη 2427/86 ΣΟΣΔΔ , 

ελψ αθφκα ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηα αθφινπζα βνεζήκαηα : 

 

o Erlaeterunger zur DIN 4701/83 mir beispielen Werner-Varglar 

o Recjnagel Sprenger , taschenbuch fuer heizung und Klimatechnik 

o Rietshel , Raiss H,eiz klimatechnik , Springer – Verlag 

o Κεληξηθεο ζεξκαλζεηο , Β . ειινπληνο 

o Δγρεηξηδην γηα ηνλ κεραληθν ζεξκαλζεσλ Garms/Pfeifer ( ΣΔΔ ) 

 

 

 

 ΠΑΡΑΓΟΥΔ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΔ ΤΠΟΛΟΓΗΜΧΝ
14

 

 

Με βαζε ην DIN 4701 , νη ζεξκηθεο απσιεηο ελφο ρσξνπ ζπληζηαληαη απφ : 

 

1) Απψιεηεο ζεξκνπεξαηνηεηαο Qo ,  πνπ πξνεξρνληαη απφ ηα πεξηβαιινληα 

δνκηθά ζηνηρεηά ( ηνηρνη , αλνηγκαηα , δαπεδα , νξνθεο θιπ ) 

 

Οη απψιεηεο Θεξκνπεξαηνηεηαο ππνινγίδνληαη απφ ηελ ζρέζε : 

 

Qo = k*f*(ti – ta)  =   F(ti-ta) /  ( 1/k )   ζε w ( ή Kcal/h ) 

 

Όπνπ : 

Qo = Απψιεηεο ζεξκφηεηαο 

F   = επηθάλεηα ηνπ δνκηθνπ ηκεκαηνο m
2
 

k   = πληειεζηέο ζεξκνπεξαηνηεηαο W/m
2
K  ( ή Kcal/h ) 

1/k = Αληίζηαζε ζεξκνπεξαηνηεηαο ζε m
2
Κ/W 

ti  = Θεξκνθξαζία ρψξνπ ζε Βαζκνπο θειζηνπ 

ta = Θεξκνθξαζία εμσηεξηθνπ αεξα ζε βαζκνπο θειζηνπ 

 

 

                                                      
14 Οι υπολογιςμοί παρακζτονται ςτο τόμο 2 τθσ εργαςίασ ο οποίοσ περιλαμβάνει τισ μελζτεσ που 
εκπονικθκαν, ενώ το ςυνολικό πόςο απωλειών δίνεται ςτο τζλοσ του παρόντοσ κεφαλαίου 
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2) Απψιεηεο ιφγν πξνζαπμήζεσλ 

 

Οη πξνζαπμήζεηο ππνινγίδνληαη   % θαη δηαθξίλνληαη ζε : 

 

Πξνζαχμεζε ΕΖ ηελ επίδξαζε  ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ . 

( ΕΖ = -5  γηα Ν, ΝΓ , ΝΑ )  ( ΕΖ = +5 γηα Β , ΒΓ , ΒΑ)    (θαη ΕΖ = 0 γηα Γ θαη Α ) 

 

Πξνζαχμεζε  Επ  + ΕΑ = ΕD δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο θαη ςπρξψλ εμσηεξηθψλ ηνίρσλ  ( 

ζην DIN 4701/83 αγλνεηηαη ν ζπληειεζηεο  ΕU ) H πξνζαπμεζε ΕD πξνζδηνξηδεηαη κε 

βαζε ην D= Qo / ( Fges * Γt )  νπνπ Fges  ε ζπλνιηθε επηθαλεηα πνπ πεξηβάιιεη ηνλ 

ρσξν θαη ηηο σξεο ιεηηνπξγηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο ζπκθψλα κε ηνλ πηλαθα : 

 

ZD γηα DIN77 

Σξνπνο 0 Λεηηνπξγηαο 
0,1 – 

0,29 
0,30 – 0,69 0,70 – 1,49 

0 ψξεο δηαθνπήο 7 7 7 

8-12 ψξεο δηαθνπήο 20 15 15 

12-16 ψξεο δηαθνπεο 30 25 20 

 

Ο ζπληειεζηεο ZD γηα ην DIN83 κεηαβαιιεηαη αλαινγα κε ηελ ηηκε ηνπ D πεξηπνπ 

γξακκηθα παηξλνληαο ηηκεο απφ ην 0 κερξη ην 13 . 

Δπνκελνο νη ζεξκηθεο απαηηεζεηο καδη κε ηηο πξνζαπμεζεηο είλαη : 

 

QT = Qo ( 1 + ZD + ZH ) = Qo * Z 

 

 

 

 

3) Απψιεηεο αεξηζκνχ ρψξνπ QL 

 

Οη απσιεηεο αεξηζκνπ QL ππνινγηδνληαη ελαιιαθηηθα : 
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A. Απφ ηελ ζρεζε πνπ ππνινγηδεη ηνλ απαηηνπκελν αεξηζκν : 

 

QL = V*ξ*c( ti – ta )    ζε w 

Όπνπ: 

V = Ογθνο εηζεξρνκελνπ αεξα ζε m
3
/s 

C : Δηδηθε ζεξκνηεηα ηνπ αεξα ζε kj/gk 

ξ = ππθλνηεηα ηνπ αεξα ζε kg/m
3
 

 

B. Απφ ηελ ζρεζε ππνιηζκνπ απσιεησλ ινγσ ραξακαδσλ ( ζηελ πεξηπησζε πνπ δελ 

ππαξρεη εμαεξηζκνο ) : 

 

QL =  Q Ai 

Όπνπ : 

QAi = α * Η * R * H * Γt * ZΓ γηα θάζε άλνηγκα. 

Οη παξάκεηξνη ηεο παξαθαησ ζρεζεηο είλαη : 

α : πληειεζηήο δηεηζδπζεο αεξα. 

Η : πλνιηθε πεξηκεηξνο αλνηγκαηνο 

R : πληειεζηεο δηεηζδπηηθφηεηαο ( ζην DIN 4701/83 νξηδεηαη ν ζπληειεζηήο Γ ) 

Ζ :  πληειεζηήο ζέζεο θαη αλεκνπησζεο ( ζην DIN4701 / 83 o ζπληειεζηήο Ζ 

πξνζαπμάλεηαη απηνκαηα γηα χςνο πάλσ απφ 10 m ζπκθσλα κε ηνλ ζπληειεζηή ε 

GA) 

Γt :  Γηάθνξα ζεξκνθξαζίαο ( ζε βαζκνπο θειζηνπ ) 

ΕΓ : πληειεζηήο γσληαθσλ παξαζπξσλ ( ζηελ πεξηπησζε γσληαθσλ παξαζπξσλ 

παίξλεη ηελ ηηκε 1.2 αληί ηεο θαλνληθήο 1 ) 

 

 

 

 

 

 

4) Σν ηειηθφ ζχλνιν ησλ ζεξκηθψλ απσιεησλ  είλαη  ην άζξνηζκα ησλ QΣ θαη 

Q L  δειαδε 

Qνι = QT + QLA 
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Ζ ελεξγεηαθή κειέηε θαηαιήγεη ζηα εμήο : 

 

Πίλαθαο 2.  Απνηειέζκαηα Δλεξγεηαθήο Μειέηεο
15 

πλνιηθέο Απψιεηεο Θεξκνπεξαηφηεηαο 35.030 kcal/h Βι. 

παξάγξαθν 2 

Απψιεηεο απν Δλαιιαγέο Αέξα 15.010 kcal/h Βι. 

παξάγξαθν 3. 

χλνιν Θεξκηθψλ Απσιεηψλ 50.040 kcal/h  

Καηαλάισζε Λέβεηα 4430lt/έηνο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
15 Αναλυτικά θ μελζτθ υπολογιςμοφ των κερμικών αναγκών και απωλειών του κτιρίου δίνονται ςτο 
παράρτθμα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ-ΑΝΑΛΤΖ ΠΡΟΣΑΔΧΝ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ 

ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ  ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ 
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Δηζαγσγή  

Αληηθείκελν κειέηεο ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε δηεξεχλεζε θαη ε αλάιπζε 

πξνηάζεσλ παξέκβαζεο ελεξγεηαθήο βειηίσζεο ηνπ θηηξίνπ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ (ζέξκαλζε, δξνζηζκφο, παξαγσγή ελέξγεηαο) ηνπ θηηξίνπ 

ππάξρνπλ πέξαλ ησλ κηα εθαξκνγέο πνπ δχλαηαη λα εθαξκνζηνχλ. Ζ δηαδηθαζία θαη 

γεληθφηεξα ε θηινζνθία επηινγήο ησλ πην ζπκθέξνπζσλ εθαξκνγψλ ζα αλαιπζεί ζε 

απηφ ην θεθάιαην.  

 

3.1 Γηεξεχλεζε  πξνηάζεσλ παξεκβαζεο 

 

Αληηθείκελν κειέηεο ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε δηεξεχλεζε θαη ε αλάιπζε 

πξνηάζεσλ παξέκβαζεο ελεξγεηαθήο βειηίσζεο ηνπ θηηξίνπ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ (ζέξκαλζε, δξνζηζκφο, παξαγσγή ελέξγεηαο) ηνπ θηηξίνπ 

ππάξρνπλ πέξαλ ησλ κηα εθαξκνγέο πνπ δχλαηαη λα εθαξκνζηνχλ. Ζ δηαδηθαζία θαη 

γεληθφηεξα ε θηινζνθία επηινγήο ησλ πην ζπκθέξνπζσλ εθαξκνγψλ ζα αλαιπζεί ζε 

απηφ ην θεθάιαην. Θα εμεηάζνπκε ζε θάζε ηνκέα μερσξηζηά ηηο επηινγέοο πνπ 

έρνπκε. Οη ηνκείο απηνί είλαη :  

 

1. Θέξκαλζε 

2. Μφλσζε  

3. Καχζηκε Ύιε 

4. Αεξηζκφο 

5. θίαζε 

6. Δθκεηάιιεπζε ελέξγεηαο  - Γψκαηνο 

 

Ζ δνκή θαη ε κεζνδνινγία ηεο δηεξεχλεζεο πνπ ζα αθνινπζήζνπκε είλαη. 

 

1. Παξνπζίαζε Δπηινγψλ 

2. Οηθνλνκνηερληθνί Τπνινγηζκνη 

3. Απνηειεζκα –Δπηινγε Δθαξκνγήο 
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3.1.1 ΘΔΡΜΑΝΖ 

 

ην ζέκα ηεο ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ είρακε λα επηιέμνπκε κεηαμχ δχν ζπζηεκάησλ 

ελεξγεηηθήο ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ. Αθελφο ηελ παξαδνζηαθή ιχζε κε ηελ 

εγθαηάζηαζε ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ ( κε ηελ νπνία έσο ησξα ην θηίξην ζεξκαηλφηαλ) 

θαη αθεηέξνπ ηελ πην ζχγρξνλε, απηή ηεο ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο.. ηνλ πίλαθα 9  

παξαζέηνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε κηα κεζφδνπ. 

 

ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

1. Θεξκαληηθά ζψκαηα , αλππαξμία κφλσζεο, θαπζηήξαο πεηξειαίνπ 

  

 

ΠΡΟΣΑΔΗ 

1. Δλδνδαπέδηα Θέξκαλζε 

2. Θεξκαληηθά ψκαηα 
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Πίλαθαο 9. πγθξηηηθφο πίλαθαο κεηαμχ ησλ δχν κεζφδσλ 

 

  

ΔΝΓΟΓΟΠΔΓΗΑ 

ΘΔΡΜΑΝΖ 

ΘΔΡΜΑΝΖ ΜΔ ΘΔΡΜΑΝΣΗΚΑ 

ΧΜΑΣΑ 

ΣΡΟΠΟ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Θεξκαηλφκελν λεξφ ξέεη ζε 

ππφγεηνπο ζσιήλεο 

ηνπνζεηεκέλνπο θάησ απν 

ην δάπεδν ηεο θαηνηθίαο 

Θεξκαληηθά ζψκαηα είλαη 

ηνπνζεηεκέλα ζε ζηξαηεγηθά ζεκεία 

κέζα ζηε θαηνηθία σζηε λα 

ζεξκαίλνπλ ην ρψξν πνπ ηα 

πιαηζηψλεη. (ζπληζηάηαη πιεζίσλ 

αλνηγκάησλ) 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

ΘΔΡΜΑΝΖ 

Οκνηφκνξθε απν θάησ πξνο 

ηα πάλσ 

Αλνκνηφκνξθα εθιχεηαη ζεξκφηεηα 

απν θάζε ζεξκαληηθφ ζψκα φπνπ απηφ 

είλαη ηνπνζεηεκέλν. 

ΚΟΣΟ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

Ζ εγθαηάζηαζε ηεο θνζηίδεη  

16
*150 €/κ

2 
. ζηε ηηκή 

ζπκπεξηιακβάλνληαη πιηθά 

ηνπνζέηεζε  θαη έθρπζε 

ζθπξνδέκαηνο δαπέδνπ 

Μέζε ηηκ ή ζεξκαληηθνχ ζψκαηνο 50 

€/κ
2
.  

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

ΚΑΤΗΜΧΝ 

Ζ ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε 

παξνπζηάδεη  εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο 30% ζε ζρέζε κε 

ηα ζεξκαληηθά ζψκαηα 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
16  Ζ ηηκή πξνθχπηεη απφ πξνζθνξά πηζηνπνηεκέλνπ θαηαζθεπαζηή θαη δελ δχλαηαη λα αλαιπζεί 
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ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΣΟΤ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΗ 

                  

α/α Εξγαζία 

Εκβαδό 
εθαξκνγήο 

(m2) 

Υιηθό 
(€ / 
m2) 

Σύλνιν 
πιηθώλ 

(€) 

Χξόλνο 
εθαξκνγήο 

(εκεξνκίζζηα) 
Εξγαζία 
(€ / m2) Σύλνιν (€ / m2) 

Σύλνιν 
πιηθώλ & 
εξγαζηώλ 

(€) 

1 

Καζάξηζκα, 
αιθαδηέο, 
εμίζωζε 

αλωκαιηώλ 140 0,00 0,00 1 0,43 0,43 60,00 

2 
Πεξηκεηξηθή 

ηαηλία 140 0,24 33,60 0,5 0,21 0,45 63,60 

3 Μνξθόπιαθα 140 10,90 1526,00 2 0,86 11,76 1646,00 

4 Σωιήλεο 140 14,80 2072,00 4 1,71 16,51 2312,00 

5 

Σπιιέθηεο, 
ζηεξίγκαηα, 

ξαθόξ, 
εξκάξηα 140 5,80 812,00 1 0,43 6,23 872,00 

6 Θεξκνκπεηόλ 140 12,30 1722,00 6 2,57 14,87 2082,00 

        
7035,60 

 

 
ηνηρεία γηα Θεξκνκπεηνλ 
 

Άκκνο Πνηακίζηα:   m2 * 0.008 m= m3 

 

1 m3 άκκνο πνηακίζηα  = 1800 kg 

 

 Σζηκέλην (mm άκκνπ * 6.5 =Αξηζκφο ζαθηψλ (ην θαζ’ελα 50 kg)) 

 

Γαιάθησκα:     m2*0.23   (lit) 

 

Ταιντλεο:     70gr/m2 
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ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΣΟΤ ΘΕΡΜΑΝΗ ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΣΙΚΑ ΩΜΑΣΑ ΜΕ ΜΟΝΟΩΛΗΝΙΟ 
ΤΣΗΜΑ 

                

a/a   Πνζόηεο 
Υιηθό 
(€/κ.κ) 

Σύλνιν 
πιηθώλ 

(€) 

Χξόλνο 
εθαξκνγήο 

(εκεξνκίζζηα) 
Εξγαζία 

(€) 
Σύλνιν 

(€) 

1 
Θεξκαληηθά 

ζώκαηα 18 100,00 1800,00 3 180,00 1980,00 

2 

Οξηδόληην 
ζωιελνδίθηπν 
(κνλνζωιήλην) 220 6,00 1320,00 3 180,00 1500,00 

3 
Δηαθόπηεο 

ζεξ.ζωκάηωλ 18 25,00 450,00 1,5 90,00 540,00 

4 Σπιιέθηεο 4 165,00 660,00 1,5 90,00 750,00 

       
4770,00 

 

  
   
  
   
   
   
   

ΘΕΡΜΑΝΗ 

  ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΙΚΑ ΩΜΑΣΑ 

Κόςτοσ 7.035,6 4770 

Ποςοςτο εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ  30%   

   
   
  

Παξαηήξεζε – πκπέξαζκα.  

 

 Σν θφζηνο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ηεο ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο  είλαη 

7035,60€. Σν θφζηνο είλαη απμεκέλν ζε ζρέζε κε ην ζπκβαηηθφ 

ζχζηεκα(Θεξκαληηθά ζψκαηα) θαη ζα απμεζεί αθφκα πεξηζφηεξν ιφγσ ηεο 

απνμχισζεο ηεο παιαηάο ζέξκαλζεο κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη. Θα ην 

ζπλεηζηνχζακε αλεπηθχιαρηα εάλ επξφθεηην πεξη λέαο θαηαζθεπήο δηφηη ψο   

ζχζηεκα ζέξκαλζεο είλαη θαηάιειν λα πξνζαξκνζηεί ζε φιεο ηηο κνξθέο 

Α.Π.Δ. 

 Άρα καταλιγουμε ςτθν διατιρθςθ τθσ υπάρχουςασ εγκατάςταςθσ 

κζρμανςθσ(κερμαντικά ςώματα) προκειμζνου να επενδφςουμε ςτο εξωτερικό 

κζλυφοσ του κτιρίου(Θερμομόνωςθ,κουφώματα κλπ) 
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3.1.2 ΚΑΤΗΜΖ ΤΛΖ 

 

ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

1. Καπζηήξαο Πεηξειαίνπ 

2. Καηαλάισζε Λέβεηα 4.430 lt /έηνο 

3. Ο ιέβεηαο θαη ν θαπζηήξαο βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία, 

δελ ππάξρεη ιφγνο αληηθαηάζηαζεο γηα ιφγνπο παιαηφηεηαο θαη θζνξάο 

ΠΡΟΣΑΔΗ 

1. Φπζηθφ Αέξην 

2. Πεηξέιαην 

 

ην ελδερφκελν αληηθαηάζηαζεο ηεο θαχζηκεο χιεο απφ πεηξέιαην ζε θπζηθφ αέξην 

ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηήζνπκε ηνλ θαπζηήξα (φρη ην ιέβεηα) 

             Πίλαθαο. Αλάιπζε ηνπ θφζηνπο ζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ 

 

 

 

 

 

 

Παξαηήξεζε – πκπεξάζκαηα 

 Σν θηίξην δελ είρε ζπλδεζεί παιαηφηεξα ζην δίθηπν ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ιφγσ 

αλππαξμίαο δηθηχνπ. ήκεξα ππάξρεη δίθηπν ζηε πεξηνρή ηνπ Αιίκνπ. 

 Σν θπζηθφ αέξην απνηειεί ηελ θαηαιιειφηεξε ιχζε γηα ρξήζε ηνπ σο 

θαχζηκε χιε 

 

 

 

Δγγχεζε θαη ηέιε ζχλδεζεο                650 € 

Δγθαηάζηαζε θαη αιιαγή θαπζηήξα 1000 € 

 Σηκή Φπζηθνχ Αεξηφπ                        20% Φηελφηεξν 

ζε ζρέζε κε ην 

πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο 
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3.1.3 ΜΟΝΧΖ ΚΣΗΜΑΣΟ 

 

 

ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

1. Σα θνπθψκαηα είλαη απιήο ζεηξάο 

2. Οη παινπίλαθεο είλαη κνλνί 2 ρηιηνζηψλ κε Κ  = 5.74 w/m2k 

3. ην δψκα ππάξρεη κφλσζε (αλεζηξακκέλε) ε νπνία ηνπνζεηήζεθε πξν δηεηίαο  

 

ΠΡΟΣΑΔΗ 

1. Σνπνζέηεζε ελεξγεηαθψλ δηπιψλ παινπηλάθσλ πάρνπο 5 ρηιηνζηψλ κε            

Κ  = 2,2 w/m2k 

2. Σνπνζέηεζε ζεξκνκνλσηηθνχ κνλσηηθνχ πιηθφ ζην εμσηεξηθφ ηεο θαηνηθίαο  

 

 

Δμσηεξηθή κφλσζε Κειπθνπο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεδνλέηα Α  

Ηζφγεην 46,42 η.κ. 

Όξνθνο Α 41,4 η.κ. 

Όξνθνο Β 23,0 η.κ. 

Μεδνλέηα Β  

Ηζφγεην 35,47 η.κ. 

Όξνθνο Α 43,92 η.κ. 

Όξνθνο Β 45,86 η.κ. 

χλνιν 

Καιππηφκελσλ η. κ. 
236,07 
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Κφζηνο  ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ Σνπνζέηεζεο 

Μφλσζεο Κηηξηαθνχ Κειχθνπο 
30 €/ κ2 

Σεηξαγσληθά Μέηξα Κάιπςεο 236,07 κ2 

πλνιηθφ Κφζηνο Δθαξκνγήο
17

 7.240  

 

Πνζνζηά κείσζεο ζεξκηθψλ απσιεηψλ 

 

28% 

 

 

ΑΝΑΛΤΖ ΚΟΣΟΤ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΜΟΝΧΖ ΚΔΛΤΦΟΤ 
          

α/α Δξγαζία 

Δκβαδφ 

εθαξκνγήο 

(m2) 

Τιηθφ (€ αλά 

m2) 

χλνιν πιηθψλ 

(€) 

1 Αζηάξη 236,07 0,4 94,43 

2 Μνλσηηθέο Πιάθεο  236,07 3 708,21 

3 

Βίζκαηα ηεξέσζεο Σεκαρίσλ 

5/m2 236,07 0,8 188,86 

4 Πιέγκαηα 236,07 0,72 169,97 

5 Βαζηθή ηξζε Σζηκεληνεηδή 236,07 2 472,14 

6 Έλρξσκνο νθάο 236,07 4,75 1121,33 

  πλνιν Τιηθσλ   13.80 2.755 

7 Δξγαηηθή Σνπνζέηεζε 236,07 19 4.485 

    

7.240 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
17  περιλαμβάνονται υλικά και εργατικά 
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1. Θεξκνκνλσηηθά Κνπθψκαηα 

 

Πίλαθαο 4. Αξηζκφο  θαη δηαζηάζεηο θνπθσκάησλ, ψζηε λα 

πξνρσξήζνπκε ζηε παξαγγειία απηψλ 

 Γηαζηάζεηο Πνζφηεηα 

ηκρ 

Σχπνο Κφζηνο € 

Θ
εξ

κ
ν
κ

ν
λ
σ

η
ηθ

ά
 Κ

ν
π

θ
ψ

κ
α

η
α

 

0,70 * 1,20 1 Αλνηγφκελν 150 

0,90 * 1,20 6 Αλνηγφκελν 1400 

2,20 * 2,20 3 Δπάιιεια 2100 

1,00 * 2,20 1 Αλνηγφκελν 150 

3,00 * 2,20 3 Δπάιιεια 2400 

3,15 * 2,20 1 Δπάιιεια 450 

3,30 * 2,20 1 Δπάιιεια 450 

3,65 * 2,20 2 Δπάιιεια 800 

πλνιηθφ Κφζηνο
18

 8.400 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
18  Μόνο για τθ μια μεηονζτα. Λόγω ιδίων αρικμών κουφωμάτων το κόςτοσ διπλαςιάηεται. 
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Πίλαθαο 5. χγθξηζε θαηφπηλ ησλ αιιαγψλ ησλ θνπθσκάησλ 

Υψξνο Σεηξαγσληθά 

αλνηγκάησλ 

Απψιεηεο κε 

απιά 

Κνπθψκαηα 

Απψιεηεο κε 

Θεξκνκνλσηηθά 

Κνπθψκαηα 

Μεδνλέηα Α    

Ηζφγεην  10,58 η.κ. 60.72 kcal/h 23.276 kcal/h 

Α Όξνθνο 18,3 η.κ. 105 kcal/h 40.26 kcal/h 

Β Όξνθνο 4 η.κ. 22.96 kcal/h 8.8 kcal/h 

Μεδνλέηα Β    

Ηζφγεην 18,08 η.κ. 103.32 kcal/h 39.6 kcal/h 

Α Όξνθνο 13,68 η.κ. 78.63 kcal/h 30.14 kcal/h 

Β Όξνθνο 8,44 η.κ. 48.45 kcal/h 18.57 kcal/h 

χλνιν 

Καηαζθεπήο 

73,08 η.κ. 365,08 kcal/h 141,13 

 

 

 

Πνζνζηφ Μείσζεο Απσιεηψλ =  [ 365,08 – 141,13 ] / 365,08 = 61%  

 

Οη κνλνί παινπίλαθεο πάρνπο 2 ρηιηνζηψλ παξνπζηάδνπλ ζπλνιηθέο απψιεηεο  365,08 

kcal/h 

Αληίζεηα νη δηπινη παινπίλαθεο πάρνπο 5 ρηιηνζηψλ παξνπζηάδνπλ ζπλνιηθέο 

απψιεηεο 141,13 kcal/h 

Παξαηήξεζε – πκπεξάζκαηα 

 Ζ δηαθνξά απσιεηψλ είλαη 61%, θαη ην θφζηνο επέλδπζεο 8.400€, φκσο δε 

ρξεηάζηεθε λα επέκβνπκε ζηε κέζνδν ζέξκαλζεο ηεο θαηνηθίαο (επηιέμακε ηα 

ήδε ππάξρνληα ζεξκαληηθά ζψκαηα αληη ηεο ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο.  
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3.1.4 ΣΔΥΝΖΣΟ ΑΔΡΗΜΟ 

 

 

ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

 ε έλα ππλνδσκάηην θαη ζην θαζηζηηθφ ησλ θαηνηθηψλ ιεηηνπξγνχλ 

θιηκαηηζηηθά. 

 

ΠΡΟΣΑΔΗ 

Αληηθαηάζηαζε ησλ θιηκαηηζηηθψλ κε αλεκηζηήξεο νξνθήο 

 

ζπλεηζθέξεη ζηελ επίηεπμε ζεξκηθήο άλεζεο ζε ζεξκνθξαζίεο πςειφηεξεο απφ ηηο 

ζπλήζεηο (πεξίπνπ 2-3νC), θαζψο κε  

 

 Κφζηνο  Δθπνκπέο 

ΓΗΑ ΧΡΗΑΗΑ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
ιεηηνπξγίαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

Αλεκηζηήξαο Οξνθήο 
0,43 ιεπηά

19
 55 γξακκάξηα 

(50 W) 

55 γξακκάξηα 

Κιηκαηηζηηθφ  86 ιεπηά 980 γξακκάξηα 

(9.000 Btu) 

 

Πίλαθαο 7  Πνζφηεηα απαηηνχκελσλ ηεκαρίσλ πξνο ηνπνζέηεζε  

ΥΧΡΟ 
Α 

ΟΡΟΦΟ 
Β ΟΡΟΦΟ ΚΟΣΟ  ΤΝΟΛΟ 

ΜΔΕΟΝΔΣΑ Α 1ηκρ. 1ηκρ. 90€ 180€ 

ΜΔΕΟΝΔΣΑ Β 1ηκρ. 2ηκρ. 90€ 270€ 

 

Παξαηήξεζε – πκπεξάζκαηα  Ζ Μέζνδνο είλαη 97 – 99% πην νηθνλνκηθή ζε 

ζρέζε κε ηα θιηκαηηζηηθά 

                                                      
19  Σιμζσ για το ζτοσ 2010 
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3.1.5 ΚΗΑΖ 

 

ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

1. Δζσηεξηθά ζθίαζηξα – ηφξηα 

 

ΠΡΟΣΑΔΗ 

1. Σνπνζέηεζε πζηήκαηνο εμσηεξηθψλ ζθίαζηξσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξαηήξεζε – πκπεξάζκαηα   

Σν θφζηνο είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλν θαη δελ ζα πξνηηκεζεη δεδνκέλνπ φηη έρεη  

πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 

 

                                                      
20  Η καλυπτόμενθ επιφάνεια αντιςτοιχεί με τα ανοίγματα που υπάρχουν ςτθ νότια πλευρά του 
κτίςματοσ 
21 Η προςφορά που λάβαμε για τθ ςειρά Europa shadow περιλαμβάνει κ τον θλεκτρικό μθχανιςμό 
κίνθςθσ των περςίδων  που είναι κατά 40% ακριβότεροσ από τον χειροκίνθτο 

Πίλαθαο 6.  

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ  

εηξά EUROPA SHADOW 

Τιηθφ Al Mg Si-0.5 F22 

Αλνρέο δηαζηάζεσλ ζχκθσλα 

κε 
ΔΝ 12020-2 

 Βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο 

Πηεξχγην 
Πιάηνο 45mm κε χςνο 

200 mm 

Κνιψλα 
Πιάηνο 80mm κε χςνο 60 

mm 

Μέγηζηε Γηάζηαζε 

Καηαζθεπήο  

Μέγηζην άλνηγκα 

Πηεξπγίσλ 4m κε 

δπλαηφηεηα πξνζζήθεο 

πνιιψλ ζπζηεκάησλ ζηε 

ζεηξά. 

Καιππηφκελε επηθάλεηα
20

 20,00 κ
2
 

 πλνιηθφ θφζηνο  
21

400* 80 = 8.000€    
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Δηθφλα 42. χγρξνλεο Πνιπθαηνηθίεο  ζηε Γιπθάδα κε ηνπνζεηεκέλα εμσηεξηθά 

ζθίαζηξα ζηε αλαηνιηθή ηνπο φςε. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑ – ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ 

 

Πίλαθαο 12. Απνηειέζκαηα επεκβάζεσλ 

Δθαξκνγή Κφζηνο Όθεινο 

Δμσηεξηθή Θεξκνκφλσζε ζην 

Κέιπθνο 
7.240 € 

28% κείσζε 

θαηαλάισζεο 

Θεξκνκνλσηηθά Κνπθψκαηα 16.800 € 
61% κείσζε 

θαηαλάισζεο 

Αλεκηζηήξεο Οξνθήο 450 € 
99% κείσζε 

θαηαλάισζεο ξεχκαηνο 

Φπζηθφ Αέξην 1.650 € 
20% κεησκέλε ηηκε ζε 

ζρεζε κε πεηξέιαην 

χλνιν 26.140€ 30% 

 

Καηά ηελ δηεξεχλεζε παξεκβάζεσλ βειηίσζεο ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ 

θηηξίνπ θαηαιήμακε ζηελ επηινγή ησλ εμήο εθαξκνγψλ : 

1. Μφλσζε Θεξκνκνλσηηθνχ θειχθνπο 

2. Σνπνζέηεζε Θεξκνκνλσηηθψλ Κνπθσκάησλ 

3. Σνπνζέηεζε Αλεκηζηήξσλ Οξνθήο 

4. Απφξξηςε ηνπνζέηεζεο ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο δηφηη ηα ζεξκαληηθά ζψκαηα 

πνπ είλαη ήδε ηνπνζεηεκέλα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ. 

5. Σνπνζέηεζε Φσηνβνιηαηθψλ πάλει γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

6. Σνπνζέηεζε Ζιηαθνχ Θεξκνζίθσλα γηα ηελ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ 

7. χλδεζε κε ην δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ. 
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3.1.6 ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟ ΠΑΝΔΛ 

 

Πίλαθαο 13.  ηνηρεία εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηαηθψλ πάλει 

Γεδνκέλν Σηκή Παξαηεξήζεηο 

Σ.κ. θαιππηφκελεο 

επηθάλεηαο 
24.5 η.κ. 

Θα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ νξνθή ηνπ 

δψκαηνο 

Σεκάρηα ηνπνζεηνχκελσλ 

πάλει 
15 ηκρ. Γηαζηάζεηο 1650 *990 mm

2
 

Κφζηνο ηεκραίνπ 800€ πλνιηθφ Κφζηνο : 12000€* 

Ολνκαζηηθή ηζρχο 

ηεκαρίνπ 
230 Wp Πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπαζηή 

πλνιηθή Ηζρχο 3.450 Wp 15 * 230 Wp = 3.450 Wp 

Δηήζηα Παξαγφκελε 

Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα 
4.554 kWh 1320kWh/Kwp * 3,45kWp 

Σηκή πψιεζεο 

θηινβαηψξαο ζην Γίθηπν 

ηεο Γ.Δ.Ζ. 

0,55 € Γηα ην ηξέρσλ έηνο (2010) 

Κέξδνο αλά έηνο  2.504,7 € 0,55 * 4.554 = 2.504,7 € 
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Πίλαθαο. Αλάιπζε Κφζηνπο Φσηνβνιηατθψλ ηνηρείσλ 

 

  

Φσηνβνιηαηθή πζηνηρία 8.000 € 

Αληηζηξνθέαο 1.300 € 

Βάζεηο 1.500 € 

Αληηθεξαπληθά 500 € 

Δξγαζία 500 € 

Καισδηψζεηο 120 € 

Πίλαθαο 80 € 

χλνιν 12.00 € 

 

 

 

ΖΛΗΑΚΟ ΘΔΡΜΟΗΦΧΝΑ 

Ζ ηηκή ηνπ καδί κε ΦΠΑ θαη έμνδα; Δγθαηάζηαζεο είλαη 895,00 € 

 

Παξαηεξήζεηο-πκπεξάζκαηα 

Ζ επηινγή ηνπνζέηεζεο ελεξγεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ζα καο πξνζθέξεη απηά 

απνηειέζκαηα θεξδνθνξίαο.Θα ππάξρεη ελα εηήζην φθεινο 2.505 € απφ ηε ρξήζε ησλ 

θσηνβνιηατθψλ θαη κείσζε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή πεηξειαίνπ απφ 

ηνλ ειηαθφ ζεξκνζίθσλα 
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3.2   Δμσηεξηθέο Παξεκβάζεηο ζην Κέιπθνο ηνπ θηηξίνπ 

Οη εμσηεξηθέο επεκβάζεηο έρνπλ σο θηινζνθία ηε πξνζηαζία ηνπ εζσηεξηθνχ, 

δειαδή ηελ απνηξνπή εηζξνήο ζεξκφηεηαο ή ςχρνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο θαηνηθίαο.. ε 

δνκή ηνπ θέιπθνπο ηνπ θηηξίνπ απνηειείηε απν ην δψκα ζην νπνία πξνηείλεηαη ε 

κφλσζε ηνπ, ζηα αλνίγκαηα ηνπ, ζηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ ζεξκνκνλσηηθά 

θνπθψκαηα θαη ελεξγεηαθνί παινπίλαθεο θαη ηέινο ζην θηηξηαθφ θέιπθνο ην φπνην ζα 

πξνζηαηεπηεί κε ηελ ηνπνζέηεζε εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο.   

 

3.21 Θεξκνκνλσηηθφ Κέιπθνο 

 

Πξψηε εξγαζία είλαη ε κφλσζε ηνπ θειχθνπο ηνπ θηηξίνπ Σν θηίξην (θαη νη δχν 

κεδνλέηεο) δελ πξνζηαηεχνληαη ζηε βνξηλή δπηηθή θαη αλαηνιηθή πιεπξά είηε απν 

παξαθείκελα θηίξηα είηε απν ππθλή βιάζηεζε, κε απνηέιεζκα λα βάιιεηαη απν ηηο 

αθξαίεο εμσηεξηθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ζε ηξείο ηνκείο,  ζηα θνπθψκαηα, ζην 

δψκα,
22

 θαη ζην θηηξηαθφ θέιπθνο. Όζσλ αθνξά ην θηηξηαθφ θέιπθνο ε παξνχζα 

κειέηε πξνηείλεη ηελ ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο ηνπ 

θηηξηαθνχ θειχθνπο Kelyfos. Οη παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ είλαη νη 

εμήο  

 

1. Τιηθά θαηαζθεπήο 

2. Σεηξαγσληθά Μέηξα Καιππηφκελεο Δπηθάλεηαο 

3. Κφζηνο Σεηξαγσληθνχ 

4. Κφζηνο Σνπνζέηεζεο 

5. Υξνληθή Γηάξθεηα Απφζβεζεο 

 

 

 

 

 

 

                                                      
22  ηελ  νξνθή ηνπ δψκαηνο ηνπνζεηήζεθαλ ηα ΦΒ πάλει, θαζψο φκσο έρεη πξνεγεζεί κφλσζε κε 

εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ έλαληη ζηελ εηζξνή θαη εθξνή ζεξκφηεηαο. 
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1. Τιηθά θαηαζθεπήο 
23

 

 

Ζ δηαζηξσκάησζε 
24

ηνπ ζπζηήκαηνο θέιπθνο  είλαη: 

 

1. Ηλνπιηζκέλε, ξεηηλνχρα θφιια ηζηκεληνεηδνχο βάζεο Κelyfos Thermo.  

2. Ζ ζεξκνκνλσηηθή ζηξψζε απφ εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε STYROFOAM IB-

SL, πάρνπο 30 θαη 50 mm. 

3. Ταιφπιεγκα 160 gr/m2 γηα ηελ θαζνιηθή ελίζρπζε ηεο θφιιαο KELYFOS 

THERMO θαηά ηελ επηθάιπςε ησλ ζεξκνκνλσηηθψλ πιαθψλ STYROFOAM 

IB-SL.  

4. επηθάιπςε ησλ ζεξκνκνλσηηθψλ πιαθψλ STYROFOAM IB-SL κε θαζνιηθή 

ελίζρπζε απφ θφιια Κelyfos Thermo 

5. νβάηηζκα θαη ηειηθφ ρξσκαηηθφ θηλίξηζκα κε έηνηκν, ξεηηλνχρν, 

πδαηαπσζεηηθφ ζνβάο Κelyfos fine ή décor. 

 

Δηθφλα 41. ρεδηαζηηθή ηνκή ζε ηνίρν επηθαιιπκέλν κε ζχζηκα εμσηεξηθήο 

ζεξκνκφλσζεο 

 

 

 

 
                                                      
23 Oη πξνδηαγξαθέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά φισλ ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ θέιπθνο δίλνληαη ζην 

παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο 
24  Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απν ην επίζεκν site ηεο εηαηξείαο Kelyfos ζηελ νπνία καο 

παξέπεκςαλ δηαπηζηεπκέλνη ζπλεξγάηεο ηεο 
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2. Σεηξαγσληθά Μέηξα Καιππηφκελεο Δπηθάλεηαο 

Απφ επηκέηξεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο ηδίνπο ζηα ζρέδηα ηεο θαηνηθίαο ηα 

θαιππηφκελα  κέηξα είλαη   

 

 

Πίλαθαο 3.  Σεηξαγσληθά κέηξα θαιππηφκελεο επηθαλείαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Κφζηνο Σεηξαγσληθνχ 

Σν επηιεγκέλν ζχζηεκα ηνπνζέηεζεο είλαη ηεο εηαηξείαο Κelyfos. Καηφπηλ 

επηθνηλσλίαο ην θφζηνο αλα ηεηξαγσληθφ κέηξν (ζπλ ηελ εξγαζία) είλαη 40 €/ κ².
25

 

 

4. Κφζηνο Σνπνζέηεζεο 

Με ππνινγηζκέλα ηα ηεηξαγσληθά θαιππηφκελεο επηθάλεηαο ηεο εμσηεξηθήο 

ηνηρνπνηίαο ηεο θαηαζθεπήο ππνινγίδεηαη ην θφζηνο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ. 

 

236,07 κ
2
* 40 €/ κ

2 
=9442,8 € 

 

 

 

                                                      
25 Η τιμι ανταποκρίνεται ςτο τιμοκατάλογο τθσ εταιρείασ για το ζτοσ 2009 -2010 

Μεδνλέηα Α  

Ηζφγεην 46,42 η.κ. 

Όξνθνο Α 41,4 η.κ. 

Όξνθνο Β 23,0 η.κ. 

Μεδνλέηα Β  

Ηζφγεην 35,47 η.κ. 

Όξνθνο Α 43,92 η.κ. 

Όξνθνο Β 45,86 η.κ. 

χλνιν 

Καιππηφκελσλ η. κ. 

236,07 
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5. Πνζνζηά κείσζεο Θεξκηθψλ Απσιεηψλ 

Οη ζεξκηθέο απψιεηεο πεξηνξίδνληαη ζε πνζνζηφ 28 % ζχκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή.  ε αξηζκνχο ην ελεξγεηαθφ φθεινο είλαη 14.000 kcal/h  

 

 

Κφζηνο  ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ Σνπνζέηεζεο 

Μφλσζεο Κηηξηαθνχ Κειχθνπο 
30 €/ κ2 

Σεηξαγσληθά Μέηξα Κάιπςεο 236,07 κ2 

πλνιηθφ Κφζηνο Δθαξκνγήο
26

 7.240  

 

Πνζνζηά κείσζεο ζεξκηθψλ απσιεηψλ 

 

28% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
26  περιλαμβάνονται υλικά και εργατικά 
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3.2.2  Θεξκνκνλσηηθά Κνπθψκαηα 

 

Απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο κείσζεο ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο είλαη ε ηνπνζέηεζε 

ελεξγεηαθψλ παινπηλάθσλ θαη θνπθσκάησλ. Γηα ηελ κειέηε απηψλ πξέπεη λα 

πξνζδηνξηζηνχλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά .  

 

1.  Υαξαθηεξηζηηθά (ηεκάρηα / δηαζηάζεηο / ηχπνο) 

2. Τιηθά θαη εμαξηήκαηα θαηαζθεπήο  

3. Δλεξγεηαθά Οθέιε 

 

1. Υαξαθηεξηζηηθά θνπθσκάησλ 

 

Έγηλε επηκέηξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ αλνηγκάησλ ηεο θαηνηθίαο, ηα απνηειέζκαηα 

δηαθξίλνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα. 

Πίλαθαο 4. Αξηζκφο  θαη δηαζηάζεηο θνπθσκάησλ, ψζηε λα 

πξνρσξήζνπκε ζηε παξαγγειία απηψλ 

 Γηαζηάζεηο Πνζφηεηα 

ηκρ 

Σχπνο Κφζηνο € 

Θ
εξ

κ
ν

κ
ν

λσ
η
ηθ

ά
 Κ

ν
π

θ
ψ

κ
α

η
α

 

0,70 * 1,20 1 Αλνηγφκελν 150 

0,90 * 1,20 6 Αλνηγφκελν 1400 

2,20 * 2,20 3 Δπάιιεια 2100 

1,00 * 2,20 1 Αλνηγφκελν 150 

3,00 * 2,20 3 Δπάιιεια 2400 

3,15 * 2,20 1 Δπάιιεια 450 

3,30 * 2,20 1 Δπάιιεια 450 

3,65 * 2,20 2 Δπάιιεια 800 

πλνιηθφ Κφζηνο
27

 8.400 € 

 

 

2. Τιηθά θαη εμαξηήκαηα θαηαζθεπήο  

                                                      
27  Μόνο για τθ μια μεηονζτα. Λόγω ιδίων αρικμών κουφωμάτων το κόςτοσ διπλαςιάηεται. 
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Πξνηείλεηαη  

 ε ηνπνζέηεζε δηπιψλ παινπηλάθσλ πάρνπο 5 ρηιηνζηψλ 

 ε ηνπνζέηεζε θνπθσκάησλ ζεξκνδηαθνπήο κε  ζπληειεζηή 

ζεξκνδηαπεξαηφηεηαο Κ = 2,2 W/m2K  

 

3. Δλεξγεηαθά Οθέιε 

 

Σα απιά θνπθψκαηα είραλ ζπληειεζηή Κ = 5,74 W/m2K 

Σα πξνηεηλφκελα θνπθψκαηα έρνπλ Κ = 2,2 W/m2K 

 

 

Πίλαθαο 5. χγθξηζε θαηφπηλ ησλ αιιαγψλ ησλ θνπθσκάησλ 

Υψξνο Σεηξαγσληθά 

αλνηγκάησλ 

Απψιεηεο κε 

απιά 

Κνπθψκαηα 

Απψιεηεο κε 

Θεξκνκνλσηηθά 

Κνπθψκαηα 

Μεδνλέηα Α    

Ηζφγεην  10,58 η.κ. 60.72 kcal/h 23.276 kcal/h 

Α Όξνθνο 18,3 η.κ. 105 kcal/h 40.26 kcal/h 

Β Όξνθνο 4 η.κ. 22.96 kcal/h 8.8 kcal/h 

Μεδνλέηα Β    

Ηζφγεην 18,08 η.κ. 103.32 kcal/h 39.6 kcal/h 

Α Όξνθνο 13,68 η.κ. 78.63 kcal/h 30.14 kcal/h 

Β Όξνθνο 8,44 η.κ. 48.45 kcal/h 18.57 kcal/h 

χλνιν 

Καηαζθεπήο 

73,08 η.κ. 365,08 kcal/h 141,13 

 

Πνζνζηφ Μείσζεο Απσιεηψλ =  [ 365,08 – 141,13 ] / 365,08 = 61%  
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3.3  Δζσηεξηθέο Δπεκβάζεηο  

 

3.3.1 Αλεκηζηήξεο Οξνθήο 

 

Ζ ρξήζε αλεκηζηήξσλ νξνθήο, εληζρχεη ην θαηλφκελν ηνπ θπζηθνχ αεξηζκνχ, κε 

ειάρηζηε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Δπί πιένλ ζπλεηζθέξεη ζηελ επίηεπμε 

ζεξκηθήο άλεζεο ζε ζεξκνθξαζίεο πςειφηεξεο απφ ηηο ζπλήζεηο (πεξίπνπ 2-3νC), 

θαζψο κε ηελ θίλεζε ηνπ αέξα πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαθέξεηαη ζεξκφηεηα απφ ην 

αλζξψπηλν ζψκα. 

 

 Κφζηνο  Δθπνκπέο 

ΓΗΑ ΧΡΗΑΗΑ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
ιεηηνπξγίαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

Αλεκηζηήξαο Οξνθήο 
0,43 ιεπηά

28
 55 γξακκάξηα 

(50 W) 

55 γξακκάξηα 

Κιηκαηηζηηθφ  86 ιεπηά 980 γξακκάξηα 

(9.000 Btu) 

 

Έλαο αλεκηζηήξαο νξνθήο έρεη ρακειφ αξρηθφ θφζηνο (€20-100), ελψ κφιηο πνπ 

θαηαλαιψλεη ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη έλαο θνηλφο ιακπηήξαο. Αληηζέησο, ηα 

ελεξγνβφξα θιηκαηηζηηθά κπνξνχλ λα απμήζνπλ ην ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ έσο θαη 

θαηά 50% ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Σν φθεινο ηεο ρακειφηεξεο θαηαλάισζεο ησλ 

αλεκηζηήξσλ δελ είλαη κφλν νηθνλνκηθφ αιιά θαη πεξηβαιινληηθφ, θαζψο φζν 

ιηγφηεξν ειεθηξηζκφ θαηαλαιψλνπκε, ηφζν ιηγφηεξν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

απειεπζεξψλνπλ ζηελ αηκφζθαηξα νη ζηαζκνί πνπ παξάγνπλ ελέξγεηα απφ πεηξέιαην 

θαη ιηγλίηε. 

Πίλαθαο 7  Πνζφηεηα απαηηνχκελσλ ηεκαρίσλ πξνο ηνπνζέηεζε  

ΥΧΡΟ Α ΟΡΟΦΟ Β ΟΡΟΦΟ ΚΟΣΟ  ΤΝΟΛΟ 

ΜΔΕΟΝΔΣΑ Α 1ηκρ. 1ηκρ. 90€ 180€ 

ΜΔΕΟΝΔΣΑ Β 1ηκρ. 2ηκρ. 90€ 270€ 

                                                      
28  Σιμζσ για το ζτοσ 2010 
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3.3.2.Φπζηθφ Αέξην 

 

ηε παξνχζα θάζε νη δχν θαηνηθίεο ιεηηνπξγνχλ κε ιέβεηα πεηξειαίνπ. Ζ 

ηνπνζέηεζε δηθηχνπ θπζηθνχ αεξίνπ ηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο ηεο θαηνηθίαο δελ ήηαλ 

εθηθηή δηφηη δελ ππήξρε δίθηπν ζηελ επξχηεξε πεξηνρή.  ηε κειέηε πξνηείλεηαη ε 

ζχλδεζε ζην δίθηπν (πνπ πιεφλ έρεη επεθηαζεί ζηελ πεξηνρή ηνπ Αιίκνπ) ψζηε λα 

ππάξμεη κηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ πεηξειαίνπ. 

 

Με ηελ ππνθαηάζηαζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θπζηθφ αέξην, θπξίσο ζηηο νηθηαθέο 

θαη εκπνξηθέο ρξήζεηο, ζα απνθεπρζνχλ νη απψιεηεο κεηαηξνπήο ηνπ ζε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα θαζψο θαη ζηε κεηαθνξά ηεο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε θπζηθνχ αεξίνπ ζε κνλάδεο 

ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ βαζκνχ 

απφδνζεο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ ζε 52-55% έλαληη 35-40% ησλ ζπκβαηηθψλ 

ειεθηξνπαξαγσγηθψλ ζηαζκψλ. Λφγσ ηεο "θαζαξφηεηαο" ησλ πξντφλησλ θαχζεο ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ, απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απ'επζείαο ζε νξηζκέλεο 

βηνκεραληθέο εθαξκνγέο ρσξίο ηελ παξεκβνιή ελαιιαθηψλ πνπ έρνπλ σο ζπλέπεηα 

ελεξγεηαθέο απψιεηεο. 

 

Δηθφλα 43. ρεδηαζηηθή ηνκή ζχλδεζεο ζπζηήκαηνο θπζηθνχ Αεξίνπ 
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ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΝΓΔΖ 

 Τπνβνιή αίηεζεο γηα ζχλδεζε κε ην δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δ.Π.Α. 

 Σνπνζέηεζε κεηξεηή απφ ηελ εηαηξία παξνρήο αεξίνπ 

 Δθπφλεζε κειέηεο ε νπνία ππνβάιιεηαη θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Δ.Π.Α. 

 α. Καηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ ζσιελψζεσλ απφ αδεηνχρνπο ηερλίηεο. 

  β. Καηαζθεπή θακηλάδσλ θαη θαπλαγσγψλ. 

  γ. Αλνίγκαηα αεξηζκνχ ρψξσλ. 

  δ. Δγθαηάζηαζε αληρλεπηψλ δηαθπγήο θαη ειεθηξνβάλλα δηαθνπήο. 

  ε. Σνπνζέηεζε - ζχλδεζε ζπζθεπψλ αεξίνπ. 

 Καηαζθεπάδνπκε θαη εθαξκφδνπκε φια φζα πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

εγθεθξηκέλε κειέηε αεξίνπ. 

 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο δηθηχνπ έλαληη ζηεγαλφηεηαο θαη αληνρήο ζχκθσλα κε 

ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία . 

 Τπνβνιή ηερληθνχ ππνκλήκαηνο θαη πηζηνπνηεηηθψλ ζηελ Δ.Π.Α. 

 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο δηθηχνπ θαη εθαξκνγήο εγθεθξηκέλεο κειέηεο απφ ηελ 

Δ.Π.Α. θαη άλνηγκα κεηξεηή εάλ ην δίθηπν είλαη εληάμεη. 

 Άλακκα θαη ξχζκηζε ησλ ζπζθεπψλ αεξίνπ απφ αδεηνχρν θαπζηεξαηδή. 

χληαμε θχιινπ ειέγρνπ γηα ηηο ζπζθεπέο πνπ απαηηείηαη 

 

                   Πίνακας. Ανάλυςθ του κόςτουσ ςφνδεςθσ και λειτουργικών εξόδων 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δγγχεζε θαη ηέιε ζχλδεζεο                650 € 

Δγθαηάζηαζε θαη αιιαγή θαπζηήξα 1000 € 

 Σηκή Φπζηθνχ Αεξηφπ                     20% Φηελφηεξν 

ζε ζρέζε κε ην 

πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο 
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Πίλαθαο 12. Απνηειέζκαηα επεκβάζεσλ 

Δθαξκνγή Κφζηνο Όθεινο 

Δμσηεξηθή Θεξκνκφλσζε ζην 

Κέιπθνο 
7.240 € 

28% κείσζε 

θαηαλάισζεο 

Θεξκνκνλσηηθά Κνπθψκαηα 16.800 € 
61% κείσζε 

θαηαλάισζεο 

Αλεκηζηήξεο Οξνθήο 450 € 99% 

Φπζηθφ Αέξην 1.650 € 20% 

χλνιν 26.140€ 25% 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΔ ΛΤΔΗ ΓΗΑ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 
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4.1 Φσηνβνιηαηθά Πάλει 
29

 

 

Θεσξνχκε πσο ε ηνπνζέηεζε θσηνβνιηαηηθψλ πάλει νηθηαθνχ ζπζηήκαηνο έσο 

10kW ζχκθσλα κε ηηο ζεκεξηλέο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ζε ρψξνπο επη ηνπ θηηξίνπ νη 

νπνίνη δελ είλαη βαηνί αν ηνπο ρξήζηεο απνηειεί άξηζηε ιχζε ηφζν απφ πιεπξάο 

νηθνλνκηθήο απφζβεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο αιιά θαη ηελ δεκηνπξγία θεξδνθνξίαο 

κέζσ απηήο. Οη παξάκεηξνη νη νπνίνη θαζνξίδνπλ θαη πξέπεη λα πξνζδηνξζηνχλ ζηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ θσηνβνιηαηθψλ πάλει είλαη :   

 

1. Σνπνζεζία – ρσξνζέηεζε εγθαηάζηαζεο 

2. Σεηξαγσληθά κέηξα  

3. Σχπνο θσηνβνιηαηθνχ πάλει  

4. Υξνληθή δηάξθεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε. 

5. Κφζηνο Δγθαηάζηαζεο 

6. Πνζφηεηα παξαγφκελεο ελέξγεηαο 

7. Υξφλνο απφζβεζεο 

 

Δηθφλα 44. Όζσλ αθνξά ην ρψξν ηνπνζέηεζεο ησλ θσηνβνιηαηθψλ πάλει επηιέμακε 

ζηελ νξνθή ηνπ θηηξίνπ κε λφηην πξνζαλαηνιηζκφ. 

 

 

                                                      
29

 Γηα εμαξηήκαηα θαη πιηθά θαηαζθεπήο βι. θεθάιαην 1.2.1.1 

   Γηα ηχπνπο ζπλδεζκνινγίαο βι. θεθάιαην 1.2.1.4. γηα 
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Γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο νξνθήο ηεο θαηνηθίαο είρακε λα επηιέμνπκε κεηαμχ δχν 

κεζφδσλ, ηνπ θπηεκέλνπ δψκαηνο θαη ησλ θσηνβνιηαηθψλ πάλει. Με ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ θπηεκέλνπ δψκαηνο ζα επηηπγράλακε άξηζηεο ζπλζήθεο 

κηθξνθιίκαηνο γηα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο γηα ηνλ δεχηεξν φξνθν, ρσξίο ηελ 

ρξήζε θιηκαηηζηηθψλ θαη έηζη ηελ  εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Με ηελ εγθαηάζηαζε 

θσηνβνιηαηθψλ ζπζηεκάησλ επηηπγράλεηαη πάιη ε εμνηθνλφκεζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο δηφηη ε παξαγφκελε ελέξγεηα  ζα θαιχπηεη θάπνηα πνζά ελέξγεηαο θαη ζα 

πσιείηαη ζην δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηχνπ κε 0,55€/kWh. Ζ απφζβεζε απηνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη ζε 5 ρξφληα θαη ην ζπκβφιαην αγνξνπσιεζίαο κε ηελ ΓΔΖ είλαη γηα 

25ρξφληα. Έηζη γηα 20 ρξφληα ζα ππάξρεη έλα εηήζην θέξδνο πνπ βάζε ηεο ΚΤΑ 

12323 (ΦΔΚ Β 1079/4-6-2009)
30

 είλαη αθνξνιφγεην. πλεπψο θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο είρακε ην ίδην απνηέιεζκα, αλ θαη ην θπηεκέλν δψκα ππεξηεξεί ζην ζέκα 

θφζηνπο.  Γεδνκέλνπ φκσο ηεο δεπηεξεχνπζαο ρξήζεο ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ δελ 

απνθνκνχληαη ζεκαληηθά νθέιε κε ηε θχηεπζε ηνπ δψκαηνο. 
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 ην πιήξεο λνκνζέηεκα επηζπλάπηεηαη ζην παξάξηεκα ηεο κειέηεο. 
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4.1.1 Τπνινγηζκφο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχο. 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχο έγηλε ρσξνζέηεζε ησλ 

θσηνβνιηαηθψλ πιαηζίσλ ζηελ θάηνςε ηεο νξνθήο ηνπ δψκαηνο.  χκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία ηα θσηνβνιηατθά πιαίζηα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ  έλα κέηξν 

απφ ηελ πεξίκεηξν ηνπ δψκαηνο.  ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κπνξεί λα 

ηνπνζεηεζεί κφλν κία ζπζηνηρία ζηνλ επηηξεπφκελν δηαζέζηκν ρψξν θαη γηα απηφ 

επεηδή ην θηήξην είλαη ζηελφκαθξν κε ηελ κεγάιε πιεπξά πξνο ην Νφην.  

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ ΦΒ πιαηζίσλ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε αξζξσηέο κεηαιιηθέο βάζεηο 

θαη ζε θαηάιιειε γσλία θιίζεο 30
ν
 (ζπλαξηήζεη ην γεσγξαθηθφ πιάηνο ηεο πεξηνρή 

ηνπ Αιίκνπ) ψζηε λα έρνπκε ηελ κέγηζηε εηήζηα παξαγσγή. ην δηαζέζηκν ρψξν 

κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ 16 θσηνβνιηατθά κε δηαζηάζεηο 1650x990mm πνπ είλαη 

ε ζπλεζηζκέλε δηάζηαζε γηα θσηνΒνιηαηθα πιαίζηα πνιπθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ
31

. 

Ο ηειηθφο αξηζκφο φκσο ησλ ΦΒ πιαηζίσλ πνπ ζα εγθαηαζηήζσ εμαξηάηαη απφ  ηε 

δηαζηαζηνιφγεζε. Τπάξρνπλ ινηπφλ εηδηθά ινγηζκηθά πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΦΒ πιαηζίσλ θαη ηνπ αληηζηξνθέα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε. Έηζη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαη κε βάζε ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαζέζηκσλ αληηζηξνθέσλ βιέπνπκε φηη ν θαηάιιεινο αξηζκφο 

ησλ ΦΒ πιαηζίσλ είλαη δεθαπέληε (15), ψζηε λα δνπιεχεη ην ζχζηεκα κε ηελ 

κεγαιχηεξε απφδνζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Οη δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ επεξεάδνπλ ηφζν ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

αληίζηξνθεα φζν θαη ησλ ΦΒ πιαηζίσλ θαη έηζη κε ηελ δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο επηιέγνπκε ην θαηαιιειφηεξν ζχζηεκα ψζηε ην ζχζηεκα λα 

απνθξίλεηαη βέιηηζηα ζηηο κεηαβνιέο απηέο. ηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε 

νλνκαζηηθή ηζρχο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη: 

15x230Wp=3450Wp (3,45kWp) 
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  Σν πιαίζην πνιπθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ αλαιχεηαη ζην θεθάιαην 1.2.1.2 Σχπνη Φσηνβνιηαηθψλ 

ζηνηρείσλ 
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4.1.2 Ζιεθηξνκεραληθφο εμνπιηζκφο 

 

 Ζ ζπλνιηθή ηζρχο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο ηερλνινγίαο πνιπθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ 

είλαη 3.450 Wp θαη απνηειείηαη απφ 15 πιαίζηα νλνκαζηηθήο ηζρχνο 230 Wp ην 

θαζέλα.  Ζ εγθαηάζηαζε ησλ Φ/Β πιαηζίσλ ζα γίλεη ζε ζηαζεξέο κεηαιιηθέο βάζεηο, 

θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλεο ζηελ νξνθή ηνπ δψκαηνο. Οη κεηαιιηθέο βάζεηο είλαη 

αξζξσηέο, απφ γαιβαληζκέλν αινπκίλην γηα αληηζθσξηθή πξνζηαζία θαη o αθξηβήο 

ζρεδηαζκφο θάζε ππνζπζηήκαηνο ζηήξημεο ζα γίλεη θαηά ηελ κειέηε εθαξκνγήο. 

Ζ κεηαηξνπή ηνπ ζπλερνχο ξεχκαηνο ζε δηαζπλδεδεκέλν ζα γίλεη κε αληηζηξνθέα θαη 

ε νκαδνπνίεζε κεηαμχ ησλ Φ/Β πιαηζίσλ θαη ηνπ αληηζηξνθέα έρεη γίλεη κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε νη κνλάδεο απηέο λα είλαη ζπκβαηέο κεηαμχ ηνπο, ηφζν θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ γηα κέγηζηε παξαγσγή ελέξγεηαο φζν θαη γηα ηελ 

ηξηθαζηθή ή κνλνθαζηθή δηαζχλδεζε κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεχγνληαη θαηλφκελα ειεθηξηθήο αζπκκεηξίαο. ηε πεξίπησζε πνπ ε νλνκαζηηθή 

ηζρχο ηνπ ζπζηήκαηνο ήηαλ κεγαιχηεξε απφ 5kWp ζα γηλφηαλ ηξηθαζηθή ζχλδεζε κε 

ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ. Οη κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθά ζηνηρεία 

απνηεινχληαη απφ  ειεθηξνληθφ θαη 

ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ ελψ ν ρψξνο 

εγθαηάζηαζεο απαηηείηαη λα είλαη 

αλεκπφδηζηνο γηα απνθπγή ζθηάζεσλ. Σν 

γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ρξήζε 

εθηεηακέλσλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ 

δηακνξθψλνπλ έλα ηθαλφ ζπιιεθηήξην 

ζχζηεκα γηα θεξαπληθά θαη επαγσγηθά 

πιήγκαηα αιιά θαη θξνπζηηθέο ππεξηάζεηο 

κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηεο ΓΔΖ. Γηα απηφ ην ιφγν 

ην ΦΒ ζχζηεκα πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε 

ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο απφ 

πηζαλέο θξνπζηηθέο θαη επαγσγηθέο 

ππεξηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

βιάβε ζηνλ αληηζηξνθέα.  
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4.1.3 Δθηίκεζε Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο πζηήκαηνο – Απφζβεζε επέλδπζεο
32

 

 

H ζπλνιηθή εηήζηα ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ ζα δηνρεηεπηεί ζην δίθηπν απφ ηνλ Φ/Β 

ζηαζκφ ηζρχνο 3,45 kWp κε ζηαζεξή γσλία θιίζεο εθηηκάηαη ζε  4554 kWh 

(1320kWh/Kwp * 3,45kWp) θαη ηα εηήζηα έζνδα ζα αλέξρνληαη ζε 2.504,7 € κε ηηκή 

πψιεζε ηεο θηινβαηψξαο 0,55 €/kWh
33

. Ζ νηθνλνκηθή απνιαβή απφ ηελ παξαγφκελε 

ελέξγεηα πξνθαιεί απφζβεζε ηεο επέλδπζεο ζε 5 έηε παξέρνληάο ζαο θαζαξφ θέξδνο 

ηα ππφινηπα 20 έηε ηνπ ζπκβνιαίνπ  κε ηε ΓΔΖ. Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ πνπ 

αθνινπζήζεθε βαζίζηεθε ζε εηδηθφ ινγηζκηθφ πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί σξηαίεο ρξνλνζεηξέο έληαζεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ζεξκνθξαζίαο 

πεξηβάιινληνο ζηελ πεξηνρή ηεο εγθαηάζηαζεο θαη επηζπλάπηεηαη σο ζπλεκκέλν. 

 

Πίλαθαο 13.  ηνηρεία εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηαηθψλ πάλει 

Γεδνκέλν Σηκή Παξαηεξήζεηο 

Σ.κ. θαιππηφκελεο 

επηθάλεηαο 
24.5 η.κ. 

Θα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ νξνθή ηνπ 

δψκαηνο 

Σεκάρηα ηνπνζεηνχκελσλ 

πάλει 
15 ηκρ. Γηαζηάζεηο 1650 *990 mm

2
 

Κφζηνο ηεκραίνπ 800€ πλνιηθφ Κφζηνο : 12000€* 

Ολνκαζηηθή ηζρχο 

ηεκαρίνπ 
230 Wp Πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπαζηή 

πλνιηθή Ηζρχο 3.450 Wp 15 * 230 Wp = 3.450 Wp 

Δηήζηα Παξαγφκελε 

Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα 
4.554 kWh 1320kWh/Kwp * 3,45kWp 

Σηκή πψιεζεο 

θηινβαηψξαο ζην Γίθηπν 

ηεο Γ.Δ.Ζ. 

0,55 € Γηα ην ηξέρσλ έηνο (2010) 

Κέξδνο αλά έηνο  2.504,7 € 0,55 * 4.554 = 2.504,7 € 
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 Ζ κειέηε έγηλε κε ηε ζχκπξαμε κεραλνιφγνπ 
33

  Σηκή γηα ην κήλα Μάην ηνπ 2010 
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Πίλαθαο. Αλάιπζε Κφζηνπο Φσηνβνιηατθψλ ηνηρείσλ 

 

  

Φσηνβνιηαηθή πζηνηρία 8.000 € 

Αληηζηξνθέαο 1.300 € 

Βάζεηο 1.500 € 

Αληηθεξαπληθά 500 € 

Δξγαζία 500 € 

Καισδηψζεηο 120 € 

Πίλαθαο 80 € 

χλνιν 12.00 € 
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4.2 Ζιηαθφο Θεξκνζίθσλαο 

 

Γηα ηελ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ, ηδηαίηεξα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο πξνηείλεηαη ε 

εγθαηάζηαζε ειηαθνχ ζεξκνζίθσλα ζηελ νξνθή ηνπ δψκαηνο ηεο θαηνηθίαο. Χο 

κειεηεηέο πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε ηα εμήο: 

 

1. Τιηθά θαηαζθεπήο (πνηφηεηα / πξνδηαγξαθέο / δηαζηάζεηο)
34

 

2. Κφζηνο θηήζεο 

3. Πνζνζηά Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο  

 

Δηθφλα 45. ELCO ΣΡΗΠΛΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ EL-160 SOL-TECH 3/2,4 

 

 

 

4.2.1 Τιηθά θαηαζθεπήο (πνηφηεηα / πξνδηαγξαθέο / δηαζηάζεηο) 

 

ELCO ΣΡΗΠΛΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ EL-160 SOL-TECH 3/2,4 

Ζιηαθφο ζεξκνζίθσλαο ηξηπιήο ελέξγεηαο, θιεηζηνχ θπθιψκαηνο 

Μνληέιν θαηάιιειν γηα 3-4 άηνκα 

                                                      
34  το πρώτο κεφάλαιο γίνεται εκτενισ αναφορά για τα χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ. 
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Υαιχβδηλνο ιέβεηαο εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ δνθηκαζκέλνο ζηα 16 bar κε κεγάιεο 

επηθάλεηαο επηζκαιησκέλν ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο (ζεξπαληίλα) 

Δζσηεξηθή πξνζηαζία ηνπ ιέβεηα κε εηδηθή επίζηξσζε πάισζεο DURO GLASS 

Υηηψλην απφ ράιπβα 

Καζνδηθή πξνζηαζία ηνπ ιέβεηα κε δχν εμαηξεηηθά κεγάιεο ξάβδνπο καγλεζίνπ 

παξαγσγήο ELCO 

Αλνμείδσηε αληίζηαζε ρακειήο θφξηηζεο 316L 

Θεξκνζηάηεο αζθαιείαο κε ελζσκαησκέλε ζεξκνειεθηξηθή αζθάιεηα 

Βαιβίδα αζθαιείαο κε κεκβξάλε θαη απνρέηεπζε (8 bar) 

Γνρείν δηαζηνιήο ελζσκαησκέλν εζσηεξηθά ζην ιέβεηα 

Μφλσζε απφ δηνγθσκέλε νηθνινγηθή πνιπνπξεζάλε θιεηζηψλ θπςειψλ πάρνπο 

ηνπιάρηζηνλ 40mm θαη ππθλφηεηαο 42kg/m
3
 

πιιεθηηθή Δπηθάλεηα: 1x2,4mm
2
 

Ταινπίλαθαο αζθαιείαο (100% άζξαπζηνο) ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζίδεξν 

(Mistlite Tempered-Security Low Iron Glass) θαη πςειήο δηαπεξαηφηεηαο η=92% 

Δπηιεθηηθφο απνξξνθεηήο BLUE TITANIUM θαηαζθεπαζκέλνο απφ ράιθηλα 

θχιια ζπγθνιιεκέλα κε ηερλνινγία ππεξήρσλ γηα απφιπηε επαθή κε ηνλ 

πδξνζθειεηφ. 

πληειεζηήο απνξξνθεηηθφηεηαο α=95% (+-2%), πληειεζηήο εθπνκπήο ε=4% 

(+-2%) 

Τδξνζθειεηφο απφ ράιθηλνπο ζσιήλεο βαξέσο ηχπνπ 

Μφλσζε απφ νξπθηνβάκβαθα 40mm ρακειήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο 

Πιαίζην απφ αινπκίλην ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν ρσξίο πιαζηηθέο ζπλδέζεηο θαη 

ξαθέο. 

 

 

4.2.2 Κφζηνο θηήζεο 

Ζ ηηκή ηνπ καδί κε ΦΠΑ θαη έμνδα; Δγθαηάζηαζεο είλαη 895,00 € 
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ρεηηθά κε ηηο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο 

 

 Σα θσηνβνιηαηθα πάλει απνηεινχλ ην πην δηαδεδνκέλν ζχζηεκα ελεξγεηαθνχ 

ειηαθνχ ζπζηήκαηνο. Κχξην πιενλέθηεκα ηνπο απνηειεί ε άκεζε απνιαβή 

σθειεηψλ απφ ηελ ρξήζε ηνπο. πγθεθξηκέλα είλαη έλα ζχζηεκα πνπ απνδίδεη 

νθέιε γηα 30 ρξφληα , κέζα ζηα νπνία ηα ηξία πξψηα απνζβέλεη ην θφζηνο 

εγθαηάζηαζεο θαη ηα ππφινηπα 27 απνδίδεη θέξδε γηα ηνλ ηδηνθηήηε. 

Γεδνκέλνπ νηη ε έθηαζε ηνπ θηηξξίνπ ηεο κειέηηεο ζηελ νπνηα εθαξκφζηεθε 

ην ζχζηεκα είλαη πεξηνξηζκέλε, ηα νθέιε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη 

αξθεηά σο θαη γηα ηελ θάιπςε ελφο κεξνπο ησλ αλαγθψλ ηνπ θηηξίνπ. Όκσο 

ζε επξεία θιίκαθα ε ηερλνινγία δχλαηαη λα ηνπνζεηεζεί ζε δεκφζηνπο ρψξνπο 

(ζρνιεηά, δεκφζηεο ππεξεζίεο, πάξθα) φπνπ ππάξρνπλ κεγάιεο αλαμηνπνηήηεο 

εθηάζεηο θαη θαηά ζπλέπηα εθκεηαιιέπζηκνη ρψξνη γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

ειηαθψλ ζπζηεκάησλ. Μηα επξεία ινηπφλ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ζα 

εμνηθνλνκνχζε ζεκαηληθέο πνζφηεηεο ελέξγεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα κείσζε 

εμφδσλ ζην θξαηηθφ πξνππνινγηζκφ 

 

 Ζ ηνπνζέηεζε ηεο ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο πξνηείλεηαη  ζηελ πεξίπησζε 

θαηαζθεπήο λέαο θαηνηθίαο θαη κφλν, δηφηη ηα θφζηνη εξγαζηψλ θαζηζηνχλ 

ηελ εθαξκνγή αζχκθνξε. ην παξάξεκα ηεο εξγαζίαο απνδεηθλεηεηαη θαη 

επηζπλάπηεηαη παξάδεηγκα αλαιπηηθήο πξνζθνξάο ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο 

 

 χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία νη λεφδκνηηεο νηθνδνκέο πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο κειέηεο, παξάδεηγκα ηνπ νπνίνπ 

παξαζέηεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα 
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Πίλαθαο 14. Απνηειέζκαηα επεκβάζεσλ 

Δθαξκνγή Κφζηνο Όθεινο 

Δμσηεξηθή Θεξκνκφλσζε ζην 

Κέιπθνο 
7.240 € 

28% κείσζε 

θαηαλάισζεο 

Θεξκνκνλσηηθά Κνπθψκαηα 16.800 € 
61% κείσζε 

θαηαλάισζεο 

Αλεκηζηήξεο Οξνθήο 450 € 99% 

Φσηνβνιηατθφ πάλει 12000 € 
2.500€ εηήζηα 

παξαγσγή 

Ζιηαθφο Θεξκνζίθσλαο 895 € 

Κπκαηλφκελε κείσζε 

(ηνπο θαινθαηξηλνχο 

κήλεο ) 

θαηαλάισζεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Φπζηθφ Αέξην 1.650 € 20% 

χλνιν 38.140€ 38% 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

θνπφο ηεο έξεπλαο πνπ πινπνηήζεθε  ήηαλ λα κειεηεζνχλ ιχζεηο επηζηεκνληθά 

άξηηεο, κεζνδνινγηθά ηεθκεξησκέλεο, ηερλνινγηθά αμηφπηζηεο θαη νηθνλνκηθά 

βηψζηκεο, ζπγθξνηψληαο έηζη κία ζηέξεα βάζε αλαθνξάο γηα ην κεκνλσκέλν 

κειεηεηή ή επελδπηή, πνπ ζα ζειήζεη λα απνθνκεζεη νηθνλνκηθα νθειε απν ηε 

κεησζε ηεο θαηαλαισζεο θαη λα εθαξκφζεη ζηελ πξάμε ηελ ηδέα ηεο απεμάξηεζεο 

απφ ζπκβαηηθέο θαη ξππνγφλεο πεγέο ελέξγεηαο, απνδεηθλχνληαο παξάιιεια φηη ε 

κεξηθή ελεξγεηαθή απηνλφκεζε ησλ θηηξίσλ ζπληζηά κία ξεαιηζηηθή πξννπηηθή.   

 

ηα έκκεζα αλακελφκελα νθέιε ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ε ελζαξελζε ησλ 

εθαξκνγσλ ε αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ηερλνινγηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ , ε ελδπλάκσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ θιάδνπ 

ειηαθήο ελέξγεηαο, ε πξφζζεηε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ε κείσζε ηνπ 

παξαγφκελνπ CO2. Ζ εμνηθνλφκεζε επήιζε απν ηελ εθαξκνγή κηα ζείξα ζχγρξνλσλ 

κεζφδσλ πνπ πξνηάζζεη ν βηνθιηκαηηζκφο. Σν φθεινο πνπ ηειηθά απνθνκίζακε ήηαλ 

ε κεηψζε ηεο θαηαλαισκέλεο ελέξγεηαο θαηά 38% γηα ηα επφκελα ηνπιάρηζηνλ 25 

ρξφληα απν ηελ εθαξκνγή απηψλ. Σν θφζηνο εθαξκνγήο ησλ κεζφδσλ φπσο θαίλεηαη 

θαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα ήηαλ πξνζεγγηζηηθά 48.500 €. .ηα 280 η.κ. ζπλνιηθνχ 

εκβαδνχ ηνπ θηίζκαηνο ην πνζφ απηφ αληηζηνηρεί ζε 171 €/η.κ.. Αλ επίζεο 

ππνινγίζνπκε πσο γηα ηε πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ην νηθφπεδν   ε ηηκή ηνπ 

ηεηξαγσληθνχ είλαη 3.500   €/η.κ. ηφηε ε πξνζαχμεζε είλαη πνιχ κηθξή. (5%). 

Καηαιήγνπκε πσο κε αχμεζε 5% ζηηο δαπάλεο θηήζεο ηεο θαηνηθίαο, επηηπγράλνπκε 

ηε κείσζε θαηά 38% ηεο θαηαλαισκέλεο ελέξγεηαο. 

 

Δπηζεο ζα πξέπεη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ λέσλ θηηξηαθψλ εθαξκνγψλ λα γίλεηαη κε 

γλφκνλα ηελ ειαρηζηνπνηεζε ηεο ελεξγεηαθεο θαηαλαισζεο θαη ηελ πιεξε 

πξνζαξκνγε ζηηο Α.Π.Δ.(Αλαλεσζεκεο Πεγεο Δλεξγεηαο). 

Σα νθειε πνπ ζα πξνθπςνπλ εηλαη παξα πνιια,ηνζν νηθνλνκηθα νζν θαη νηθνινγηθα 

θαζσο ζα ζεκαηνδνηεζνπλ εθαξκνγεο ηνζν επηζηεκνληθεο νζν θαη εξγαζηαθεο(λεεο 

ζεζεηο εξγαζηαο). 
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Ζ δε απεμαξηεζε ηεο ελεξγεηαο απν ην πεηξειαην κνλν νθειε ζα δσζεη θαη 

ζπγρξνλσο απεμαξηεζε νηθνλνκηθε θαη πνιηηηθε ηνζν ηεο θνηλσληα νζν θαη ηνπ 

θξαηνπο. 
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3.  Κψζηαο θαη Θέκεο ηεθ. Σζίπεξαο, Οηθνινγηθή Αξρηηεθηνληθή, Κέδξνο 

 

4. Νηθφιανο Σξνπιηλάθεο, Θεξκνυδξαπιηθέο Δγθαηαζηάζεηο, Δθδφζεηο Ίσλ  

 

5. Θάλνο Φ. ΓΗΑΚΑ, Αξρηηέθησλ, κέινο I.S.E.S., Ζιίαο Δπζπκηφπνπινο, Γξ. 
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Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Κάηηα Λαδαξίδε, Γξ. Φπζηθφο-

Πεξηβαιινληνιφγνο, Έιελα Γαζθαιάθε, Γξ. Φπζηθφο-Δλεξγεηνιφγνο, Γηψξγνο 

νπξήο, Γηπισκαηνχρνο Μεραλνιφγνο-Μεραληθφο (Δλεξγεηαθφο), 

Πξνθαηαξθηηθή Αξρηηεθηνληθή, Δλεξγεηαθή θαη Πεξηβαιινληηθή Μειέηε ηνπ 

Κηηξίνπ ηεο Οδνχ Αζσκάησλ, Γηεπηζηεκνληθφ Ηλζηηηνχην Πεξηβαιινληηθψλ 

Δξεπλψλ 

 

6. Κιεηψ Ν. Αμαξιή, Αξρηηέθηνλαο Α.Π.Θ., MsocSci B’’ham, Γξ. Α.Π.Θ. 

αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα, ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ 
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7.  Greenpeace, Κίλεηξα γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ζηα θηίξηα, Οη 

πξνηάζεηο ηεο Greenpeace, Φεβξνπάξηνο 2009 

 

8. Κιεηψ Ν. Αμαξιή, Αξρηηέθηνλαο Α.Π.Θ., MsocSci B’’ham, Γξ. Α.Π.Θ., 

αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα, ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ:ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ ΚΑΗ 
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ζε Φ//Β πιαίζην, Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο Βαγγέιεο σηεξφπνπινο, Υαληά, 

επηέκβξηνο 2008, Σκήκα Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο-Δξγαζηήξην 
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*ΜΔΟ ΚΟΣΟΛΟΓΗΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ 

ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ 

a/a Παξέκβαζε 

θφζηνο αλα 

ηεκάρην ή m2 

1 ζεξκνκνλσζε δαπεδνπ κε ειαθξνκπεηνλ 15,00 € 

2 ζεξκνκνλσζε δσκαηνο κε δηνγθνκελε πνιπζηεξηλε 7 cm 15,00 € 

3 πγξνκνλσζε δσκαηνο 10,00 € 

4 αληηθαηαζηαζε πιαθηδησλ δαπεδνπ κε λεα 22,00 € 

5 ζεξκνκνλσζε θαζεησλ ηνηρσλ κε DOW 5cm 40,00 € 

6 ρξσκαηηζκνο κε ςπρξα ρξσκαηα (ηνηρνη) 5,00 € 

7 ρξσκαηηζκνο κε ζεξκνθεξακηθε βαθε (ηνηρνη) 6,00 € 

8 ρξσκαηηζκνο κε ςπρξα ρξσκαηα (δσκα) 8,00 € 

9 αληηθαηαζηαζε θνπθσκαησλ κε μπιηλα δηπινπ παινπηλαθα κε δηαθελν 6mm 140 € 

10 αληηθαηαζηαζε θνπθσκαησλ κε κεηαιιηθα δηπινπ παινπηλαθα κε δηαθελν 6mm 190,00 € 

11 αληηθαηαζηαζε θνπθσκαησλ κε μπιηλα δηπινπ παινπηλαθα κε δηαθελν 12mm 150,00 € 

12 αληηθαηαζηαζε θνπθσκαησλ κε κεηαιιηθα δηπινπ παινπηλαθα κε δηαθελν 12mm 200,00 € 

13 δηπινη παινπηλαθεο 6 mm ζε πθηζηακελα μπιηλα/κεηαιιηθα θνπθσκαηα 6 mm 45,00 € 

14 δηπινη παινπηλαθεο 12 mm ζε πθηζηακελα μπιηλα/κεηαιιηθα θνπθσκαηα 6 mm 48,00 € 

15 δηπινη παινπηλαθεο 10 mm ζε πθηζηακελα μπιηλα/κεηαιιηθα θνπθσκαηα 6 mm 75,00 € 

16 ζεξκνκνλσζε θεξακνζθεπεο κε κνλσηηθν πιηθν (παινβακβαθαο 8 cm) 16,00 € 

17 ζεξκνζηαηηθεο βαιβηδεο ζηα ζεξκαληηθα ζσκαηα 50,00 € 

18 ειεθηξηθν ballast 40,00 € 

19 θσηνθπηηαξν(πιεξεο ηνπνζεηεκελν) 150,00 € 

20 εγθαηαζηαζε ελαιιαθηε ζεξκνηεηαο 350m3/h (απνδνζε 55%) 550,00 € 

21 εγθαηαζηαζε ελαιιαθηε ζεξκνηεηαο 350m3/h (απνδνζε 70%) 1.000,00 € 

22 εγθαηαζηαζε ελαιιαθηε ζεξκνηεηαο 500m3/h (απνδνζε 70%) 1.100,00 € 

23 εγθαηαζηαζε ελαιιαθηε ζεξκνηεηαο 650m3/h (απνδνζε 70%) 1.300,00 € 

24 εγθαηαζηαζε εμαεξηζκνπ 10,00 € 
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25 εγθαηαζηαζε θεληξηθεο κνλαδαο VRV 45/50kW (ζεξκαλζε/ςπμε) 11.000,00 € 

26 εγθαηαζηαζε θεληξηθεο κνλαδαο VRV 60/65kW (ζεξκαλζε/ςπμε) 13.000,00 € 

27 εγθαηαζηαζε θεληξηθεο κνλαδαο VRV 85/95kW (ζεξκαλζε/ςπμε) 18.500,00 € 

28 
εζσηεξηθε κνλαδα ζεξκαλζεο/ ςπμεο(ηνηρνπ ή νξνθεο) 9000 BTU (κε πιεξε 

εγθαηαζηαζε) 500,00 € 

29 
εζσηεξηθε κνλαδα ζεξκαλζεο/ ςπμεο(ηνηρνπ ή νξνθεο) 12000 BTU (κε πιεξε 

εγθαηαζηαζε) 550,00 € 

30 αληηθαηαζηαζε θπθινθνξεηε (<250W) 300,00 € 

31 αληηθαηαζηαζε/ηνπνζεηεζε δνρεηνπ δηαζηνιεο,απηνκαηνπ πιεξσζεο 250,00 € 

32 ηνπνζεηεζε ειεθηξνβαλαο ειεγρνπ κε δηαθνπηε (ζε πιεξε ιεηηνπξγεηα) 100,00 € 

33 αληηθαηαζηαζε θαπζηεξα κε λεν πεηξειαηνπ ηζρπνο σο 25.000 kcal/h 500,00 € 

34 αληηθαηαζηαζε θαπζηεξα κε λεν πεηξειαηνπ ηζρπνο σο 50.000 kcal/h 570,00 € 

35 αληηθαηαζηαζε θαπζηεξα κε λεν πεηξειαηνπ ηζρπνο σο 80.000 kcal/h 650,00 € 

36 αληηθαηαζηαζε θαπζηεξα κε λεν πεηξειαηνπ ηζρπνο σο 100.000 kcal/h 800,00 € 

37 αληηθαηαζηαζε θαπζηεξα κε λεν πεηξειαηνπ ηζρπνο σο 150.000 kcal/h 950,00 € 

38 αληηθαηαζηαζε θαπζηεξα κε λεν πεηξειαηνπ ηζρπνο σο 200.000 kcal/h 1.350,00 € 

39 αληηθαηαζηαζε θαπζηεξα κε λεν πεηξειαηνπ ηζρπνο σο 250.000 kcal/h 1.550,00 € 

40 αληηθαηαζηαζε θαπζηεξα κε λεν θπζηθνπ αεξηνπ ηζρπνο σο 25.000 kcal/h 950,00 € 

41 αληηθαηαζηαζε θαπζηεξα κε λεν θπζηθνπ αεξηνπ ηζρπνο σο 50.000 kcal/h 1.000,00 € 

42 αληηθαηαζηαζε θαπζηεξα κε λεν θπζηθνπ αεξηνπ ηζρπνο σο 80.000 kcal/h 1.250,00 € 

43 αληηθαηαζηαζε θαπζηεξα κε λεν θπζηθνπ αεξηνπ ηζρπνο σο 100.000 kcal/h 1.400,00 € 

44 αληηθαηαζηαζε θαπζηεξα κε λεν θπζηθνπ αεξηνπ ηζρπνο σο 150.000 kcal/h 1.550,00 € 

45 αληηθαηαζηαζε θαπζηεξα κε λεν θπζηθνπ αεξηνπ ηζρπνο σο 200.000 kcal/h 2.150,00 € 

46 αληηθαηαζηαζε θαπζηεξα κε λεν θπζηθνπ αεξηνπ ηζρπνο σο 250.000 kcal/h 3.150,00 € 

47 αληηθαηάζηαζε ιέβεηα έσο 50.000 kcal / h 1.200,00 € 

48 αληηθαηάζηαζε ιέβεηα έσο 100.000 kcal / h 1.750,00 € 

49 αληηθαηάζηαζε ιέβεηα έσο 150.000 kcal / h 1.810,00 € 

50 αληηθαηάζηαζε ιέβεηα έσο 200.000 kcal / h 2.600,00 € 

51 αληηθαηάζηαζε ιέβεηα έσο 250.000 kcal / h 2.850,00 € 
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52 ζεξκνζηάηεο ρψξνπ 35,00 € 

53 ζψκα AKAN 905 II (αλά m2 πιήξσο ηνπνζεηεκέλν)  37,00 € 

54 ζψκα AKAN 905 IIΗ (αλά m2 πιήξσο ηνπνζεηεκέλν)  32,00 € 

55 ζψκα AKAN 905 VI (αλά m2 πιήξσο ηνπνζεηεκέλν)  29,00 € 

56 ζψκα AKAN 655 II(αλά m2 πιήξσο ηνπνζεηεκέλν)  43,00 € 

57 ζψκα AKAN 655III(αλά m2 πιήξσο ηνπνζεηεκέλν)  35,00 € 

58 ζψκα AKAN 655 IV(αλά m2 πιήξσο ηνπνζεηεκέλν)  33,00 € 

59 ζψκα AKAN 505 II (αλά m2 πιήξσο ηνπνζεηεκέλν)  51,00 € 

60 ζψκα AKAN 505 III (αλά m2 πιήξσο ηνπνζεηεκέλν)  42,00 € 

61 ζψκα AKAN 505 IV(αλά m2 πιήξσο ηνπνζεηεκέλν)  38,00 € 

62 ζψκα AKAN 355 II (αλά m2 πιήξσο ηνπνζεηεκέλν)  59,00 € 

63 ζψκα AKAN 355 III (αλά m2 πιήξσο ηνπνζεηεκέλν)  51,00 € 

64 ζψκα AKAN 355 IV (αλά m2 πιήξσο ηνπνζεηεκέλν)  45,00 € 

65 ζχζηεκα εμνηθνλφκεζεο ζηνλ νδνθσηηζκφ κε αιιαγή ballast θαη dimming 300,00 € 

66 θσηηζηηθφ δξφκνπ κε led 600,00 € 

67 Πάλει πνιπνπξεζάλεο πιαγηνθάιπςεζ 50 mm 23,00 € 

68 Πάλει πνιπνπξεζάλεο πιαγηνθάιπςεζ 60 mm 24,00 € 

69 Πάλει πνιπνπξεζάλεο πιαγηνθάιπςεζ 80 mm 28,00 € 

70 Πάλει πνιπνπξεζάλεο νξνθήο 60 mm 26,50 € 

71 Πάλει πνιπνπξεζάλεο νξνθήο 80 mm 29 € 

 

 

 

 

 

*πεγε: Τ.Π.Δ.Κ.Α 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

 

 

ΦΔΚ Β 1079/04.06.2009 

Δηδηθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ ζε θηηξηαθέο 

       εγθαηαζηάζεηο θαη ηδίσο ζε δψκαηα θαη ζηέγεο θηηξίσλ. 

 

 

Άξζξν 1 

θνπφο - Πεδίν Δθαξκνγήο 

 

1. Καηαξηίδεηαη Δηδηθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ κέρξη 

10kWp, εθεμήο Πξφγξακκα, ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα  θαηνηθία ή ζηέγαζε πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ κε δηάξθεηα έσο 31.12.2019. 

 

2. Σν Πξφγξακκα αθνξά ζε θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα γηα παξαγσγή ελέξγεηαο πνπ  

εγρέεηαη ζην Γίθηπν, ηα νπνία εγθαζίζηαληαη ζην δψκα ή ηε ζηέγε θηηξίνπ,  

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ ζηεγάζηξσλ βεξαληψλ. 

 

3. Σν Πξφγξακκα αθνξά ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα κε εμαίξεζε ηα κε 

Γηαζπλδεδεκέλα κε ην επεηξσηηθφ χζηεκα ηεο ρψξαο λεζηά. 

 

4. Γηθαίσκα έληαμεο ζην Πξφγξακκα έρνπλ θπζηθά πξφζσπα κε επηηεδεπκαηίεο 

θαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα επηηεδεπκαηίεο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο πνιχ κηθξέο 

επηρεηξήζεηο, ηα νπνία έρνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπο ην ρψξν ζηνλ νπνίν εγθαζίζηαηαη 

ην θσηνβνιηατθά ζχζηεκα. 
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5. ηελ πεξίπησζε θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ζε θνηλφρξεζην ή θνηλφθηεην ρψξν 

θηηξίνπ, επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ελφο θαη κφλν ζπζηήκαηνο. Γηθαίσκα έληαμεο 

ζην Πξφγξακκα έρνπλ νη θχξηνη νξηδφληησλ ηδηνθηεζηψλ εθπξνζσπνχκελνη απφ ην 

δηαρεηξηζηή ή έλαο εθ ησλ θπξίσλ ησλ νξηδφληησλ ηδηνθηεζηψλ κεηά απφ 

παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ή θνηλφθηεηνπ ρψξνπ απφ ηνπο ινηπνχο 

ζπληδηνθηήηεο. Πξνυπφζεζε απνηειεί ε ζπκθσλία ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπληδηνθηεηψλ 

πνπ απνδεηθλχεηαη κε πξαθηηθφ νκφθσλεο απφθαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ή κε 

έγγξαθε ζπκθσλία φισλ ησλ ζπληδηνθηεηψλ ηνπ θηηξίνπ, κε επζχλε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ. 

 

6. Δπηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ρξήζεο ρψξνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθνπ 

ζπζηήκαηνο, κεηά απφ έγγξαθε ζπκθσλία ηνπ θπξίνπ ηνπ ρψξνπ απηνχ, ζε θχξην 

νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο ηνπ θηηξίνπ φπνπ βξίζθεηαη ν ρψξνο. 

 

Άξζξν 2 

Πξνυπνζέζεηο έληαμεο ζην Πξφγξακκα 

 

1. Πξνυπφζεζε γηα ηελ έληαμε θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ζην Πξφγξακκα είλαη ε 

χπαξμε ελεξγήο ζχλδεζεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζην φλνκα ηνπ 

θπξίνπ ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζην θηίξην φπνπ ην ζχζηεκα εγθαζίζηαηαη. 

 

2. Μέξνο ησλ ζεξκηθψλ αλαγθψλ ζε δεζηφ λεξφ ρξήζεο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ θπξίνπ 

ηνπ θσηνβνιηατθνχ, εθφζνλ απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα θαηνηθία, πξέπεη λα 

θαιχπηεηαη κε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, φπσο ελδεηθηηθά ειηνζεξκηθά, 

ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο. 
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3. Πξνυπφζεζε θαη φξνο γηα ηελ έληαμε θσηνβνιηατθνπ ζπζηήκαηνο ζην 

Πξφγξακκα είλαη ε κε χπαξμε δεκφζηαο ελίζρπζεο ζην πιαίζην ηνπ Αλαπηπμηαθνχ-

Δπελδπηηθνχ λφκνπ, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε δξάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο (πρ. ζην πιαίζην ΔΠ ηνπ ΔΠΑ) θαη 

γεληθφηεξα νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

Άξζξν 3 

πκβάζεηο 

 

1.Ζ χκβαζε πκςεθηζκνχ γηα θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα (εθεμήο χκβαζε 

πκςεθηζκνχ) ζπλάπηεηαη κεηαμχ θπξίνπ ηνπ θσηνβνιηατθνχ θαη ΓΔΖ ΑΔ ή 

άιινπ πξνκεζεπηή πνπ ειεθηξνδνηεί ηηο θαηαλαιψζεηο ηνπ ζην θηίξην, φπνπ 

εγθαζίζηαηαη ην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα, γηα είθνζη πέληε (25) έηε, κε έλαξμε 

ηζρχνο ηελ εκεξνκελία ελεξγνπνίεζεο ηεο ζχλδεζεο ηνπ θσηνβνιηατθνχ 

ζπζηήκαηνο. Ζ ελ ιφγσ χκβαζε ζπλνκνινγείηαη κε ζηαζεξή ηηκή αλαθνξάο θαη 

αληηζηνηρεί ζην έηνο πνπ απηή ζπλάπηεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 

παξφληνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ελεξγνπνίεζεο ηεο ζχλδεζεο ηνπ θσηνβνιηατθνχ 

ζπζηήκαηνο εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηε ζχλαςε ηεο χκβαζεο πκςεθηζκνχ. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, σο ηηκή αλαθνξάο ζα ιακβάλεηαη ε ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζην 

έηνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ θσηνβνιηατθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

 

2. ηελ πεξίπησζε πνπ ν θχξηνο ηνπ θσηνβνιηατθνχ αιιάμεη πξνκεζεπηή γηα ηελ 

ειεθηξνδφηεζε ησλ θαηαλαιψζεσλ ηνπ ζην θηίξην, ιήγεη απηνδηθαίσο ε χκβαζε 

πκςεθηζκνχ θαη ζπλάπηεηαη λέα χκβαζε πκςεθηζκνχ γηα ην ππνιεηπφκελν εθ 

ησλ είθνζη πέληε (25) εηψλ δηάζηεκα κεηαμχ θπξίνπ ηνπ θσηνβνιηατθνχ θαη ηνπ 

λένπ πξνκεζεπηή. ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ζην πξφζσπν ηνπ θπξίνπ ηνπ 

θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ιφγσ κεηαβίβαζεο ηεο ζρεηηθήο ηδηνθηεζίαο ηνπ ζην 

θηίξην φπνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν ην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα, ν λένο θχξηνο 

ππεηζέξρεηαη απηνδίθαηα ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κεηαβηβάδνληνο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε πκςεθηζκνχ. 
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3. Ζ ηηκή ηεο παξαγφκελεο απφ ην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

πνπ εγρέεηαη ζην δίθηπν νξίδεηαη ζε 0,55 Δπξψ/kWh γηα ηηο πκβάζεηο 

πκςεθηζκνχ πνπ ζπλάπηνληαη ηα έηε 2009, 2010, 2011. Ζ ηηκή κεηψλεηαη θαηά 

5% εηεζίσο γηα ηηο πκβάζεηο πκςεθηζκνχ πνπ ζπλάπηνληαη ην δηάζηεκα απφ 

1.1.2012 κέρξη θαη 31.12.2019. 

 

4. Ζ ηηκή ζηελ νπνία ζπλνκνινγείηαη ε χκβαζε πκςεθηζκνχ αλαπξνζαξκφδεηαη 

θάζε έηνο, θαηά πνζνζηφ 25% ηνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή ηνπ πξνεγνχκελνπ 

έηνπο, φπσο απηφο θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο 

ή ηνλ εθάζηνηε αξκφδην θνξέα. Αλ ε ηηκή πνπ πξνθχπηεη κε ηελ αλσηέξσ 

αλαπξνζαξκνγή, είλαη κηθξφηεξε ηεο κέζεο Οξηαθήο Σηκήο ηνπ πζηήκαηνο, φπσο 

απηή δηακνξθψλεηαη θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, πξνζαπμεκέλεο θαηά 40%, ε 

ηηκνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ηε κέζε Οξηαθή Σηκή ηνπ πζηήκαηνο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο, πξνζαπμεκέλε θαηά ηνλ αληίζηνηρν σο άλσ ζπληειεζηή. 

 

5. Οη πκβάζεηο πκςεθηζκνχ αθνινπζνχλ ηνλ ηχπν ηεο ζχκβαζεο ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο θαη θνηλνπνηνχληαη απφ ηνλ εθάζηνηε πξνκεζεπηή 

ζηε ΡΑΔ εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπο. 

 

6. Ζ θαηακέηξεζε ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο πξαγκαηνπνηείηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ 

θαηακέηξεζε ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη. Χο παξαγφκελε ελέξγεηα λνείηαη ε 

ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα κείνλ ηελ ελέξγεηα πνπ 

ηπρφλ απηφ απνξξνθά απφ ην Γίθηπν γηα ίδηα θαηαλάισζε. Ζ πίζησζε ηεο 

παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αθνινπζεί ηνπο θχθινπο ρξέσζεο ηεο 

θαηαλαιηζθφκελεο. Ζ εθθαζάξηζε γίλεηαη απφ ηε ΓΔΖ ΑΔ ή άιιν πξνκεζεπηή, ν 

νπνίνο γηα ην ζθνπφ απηφ θαηαρσξεί ζην ινγαξηαζκφ θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο ηνπ θπξίνπ ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ζρεηηθή πηζησηηθή εγγξαθή. 

ηελ πεξίπησζε απηή ν ελ ιφγσ ινγαξηαζκφο επέρεη ζέζε ηηκνινγίνπ αγνξάο γηα 

ηελ ελέξγεηα πνπ δηαηίζεηαη απφ ηνλ θχξην ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο. 
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Παξάιιεια, ε ΓΔΖ ΑΔ ή άιινο πξνκεζεπηήο ρξεψλεη ηνλ ΓΔΜΖΔ πνπ ηεξεί ηνλ 

Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 2773/1999, κε ην 

ζπλνιηθφ πνζφ ηεο δαπάλεο ησλ εθθαζαξίζεσλ φισλ ησλ θπξίσλ ησλ 

θσηνβνιηατθψλ πνπ ηνπ αλαινγνχλ ζε κεληαία βάζε επηζπλάπηνληαο ζρεηηθή 

αλαιπηηθή θαηάζηαζε. 

 

 

 

Άξζξν 4 

Δγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία Φσηνβνιηαηθνχ πζηήκαηνο - χλδεζε κε ην 

Γίθηπν 

 

1. Σν θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ζπλδέεηαη ζην Γίθηπν δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο. Γηα 

ηε ζχλδεζε ε ΓΔΖ ΑΔ σο Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ, θάλεη ρξήζε ηεο παξνρήο 

κέζσ ηεο νπνίαο ηξνθνδνηνχληαη νη θαηαλαιψζεηο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ θπξίνπ φπνπ 

εγθαζίζηαηαη ην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα, φηαλ απηφ είλαη ηερληθά δπλαηφ. ε θάζε 

πεξίπησζε ε ζχλδεζε αληηζηνηρεί ζε πθηζηάκελν αξηζκφ παξνρήο ηεο ηδηνθηεζίαο 

ηνπ θπξίνπ ηνπ θσηνβνιηάηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

2. Γηα ηε ζχλδεζε θσηνβνιηάηθνχ ζπζηήκαηνο ππνβάιιεηαη αίηεζε πξνο ηελ ΓΔΖ 

ΑΔ (Σνπηθή Τπεξεζία, Πεξηνρή), σο Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ, πνπ πεξηιακβάλεη 

θαη` ειάρηζηνλ, ηα εμήο: 

i. ζηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ θσηνβνιηατθνχ  

ii. ζηνηρεία ηεο εγθαηάζηαζεο, κε ην έληππν αίηεζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηε ΓΔΖ 

ΑΔ. 

iii. ζηνηρεία ησλ θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ θαη ηνπ αληηζηξνθέα, θαζψο θαη ινηπά 

ηερληθά ζηνηρεία γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ιεηηνπξγία, ππεχζπλεο δειψζεηο φηη 

πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, 
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θαζψο θαη δήισζε ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηφηεηα ΜΜΔ 

κηαο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ην έληππν αίηεζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηε ΓΔΖ ΑΔ. 

 

3. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο παξαγξάθνπ 2, ε ΓΔΖ 

ΑΔ, σο Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ, εμεηάδεη ην αίηεκα θαηά πξνηεξαηφηεηα θαη 

πξνβαίλεη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ ζε δηαηχπσζε Πξνζθνξάο χλδεζεο πξνο ηνλ 

ελδηαθεξφκελν θχξην ηνπ θσηνβνιηάηθνχ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή θαη ηε 

δαπάλε ησλ έξγσλ ζχλδεζεο, ε νπνία ηζρχεη γηα ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία έθδνζεο ηεο. Ζ ΓΔΖ ΑΔ γλσζηνπνηεί ζηνλ θχξην ηνπ θσηνβνιηάηθνχ 

θάζε ζηνηρείν πνπ ζα δεηεζεί γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο αλάγθεο πινπνίεζεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ ζχλδεζεο θαη ηνπ θφζηνπο απηψλ. 

4. Μεηά ηελ απνδνρή ηεο Πξνζθνξάο χλδεζεο πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ θχξην ηνπ 

θσηνβνιηάηθνχ ε Έγθξηζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο ηεο αξκφδηαο 

πνιενδνκηθήο ππεξεζίαο, ππνγξάθεηαη ε χκβαζε χλδεζεο κεηαμχ θπξίνπ ηνπ 

θσηνβνιηατθνχ θαη ΓΔΖ ΑΔ σο Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ θαη θαηαβάιιεηαη ε 

ζρεηηθή δαπάλε. Ζ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ζχλδεζεο νινθιεξψλεηαη απφ ηε ΓΔΖ 

ΑΔ εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ δελ 

απαηηνχληαη λέα έξγα Γηθηχνπ. 

 

5. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο χλδεζεο ππνβάιιεηαη αίηεζε γηα ηε ζχλαςε 

χκβαζεο πκςεθηζκνχ πξνο ηε ΓΔΖ ΑΔ (Σνπηθή Τπεξεζία Δκπνξίαο) ή άιιν 

πξνκεζεπηή πνπ ειεθηξνδνηεί ηηο θαηαλαιψζεηο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ θπξίνπ φπνπ 

εγθαζίζηαηαη ην θσηνβνιηατθνχ ζχζηεκα. Ζ αλσηέξσ δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη 

εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ αηηήκαηνο. 

 

6. Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο 

ππνβάιιεηαη αίηεκα πξνο ηελ ΓΔΖ ΑΔ (Σνπηθή Τπεξεζία, Πεξηνρή) σο 

Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ, κε ην νπνίν ζπλππνβάιινληαη: 

i. αληίγξαθν ηεο χκβαζεο πκςεθηζκνχ, 
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ii. ππεχζπλε δήισζε κεραληθνχ θαηάιιειεο εηδηθφηεηαο γηα ηε ζπλνιηθή 

εγθαηάζηαζε, κε ζπλεκκέλα: ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ απνθπγήο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο λεζηδνπνίεζεο θαη κνλνγξακκηθφ ειεθηξνινγηθφ ζρέδην ηεο 

εγθαηάζηαζεο, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη νη ξπζκίζεηο ησλ νξίσλ ηάζεσο θαη 

ζπρλφηεηαο ζηελ έμνδν ηνπ αληηζηξνθέα, πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα 

βξίζθνληαη εθηφο ησλ νξίσλ +15% έσο -20% ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο θαη +0,5 Ζδ 

έσο -0,5 Ζδ ηεο νλνκαζηηθήο ζπρλφηεηαο θαζψο επίζεο θαη φηη έρεη γίλεη πξφβιεςε 

ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ ελ ιφγσ νξίσλ ν αληηζηξνθέαο λα ηίζεηαη εθηφο 

(απηφκαηε απφδεπμε) κε ηηο αθφινπζεο ρξνληθέο ξπζκίζεηο: 

α. ζέζε εθηφο ηνπ αληηζηξνθέα ζε 0,5 δεπηεξφιεπηα, 

β. επαλάδεπμε ηνπ αληηζηξνθέα κεηά απφ ηξία πξψηα ιεπηά, 

γ. αλαθνξά ζε ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο πξνζηαζίαο έλαληη λεζηδνπνπνίεζεο, 

 

iii. ππεχζπλε δήισζε ηνπ θπξίνπ ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο φπνπ ζα 

αλαθέξεηαη φηη θαζ` φιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηνβνιηατθνχ δελ ζα 

ηξνπνπνηεζνχλ νη ξπζκίζεηο πνπ δειψζεθαλ βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηεο πεξίπησζεο 

υ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

 

Άξζξν 5  

Πνιενδνκηθή Αληηκεηψπηζε 

 

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο απαηηείηαη έγθξηζε εθηέιεζεο 

εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 1 ηνπ λ. 3212/2003 

(ΦΔΚ Α` 308), φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, θαη ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη 

θαη` εμνπζηνδφηεζε ηνπ. Οη φξνη εγθαηάζηαζεο ζα νξηζζνχλ κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

 

Άξζξν 6  
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Φνξνινγηθή Αληηκεηψπηζε 

 

Ζ κηθξή ηζρχο ησλ θσηνβνιηατθνχ ζπζηεκάησλ εμαζθαιίδεη φηη ε παξαγφκελε 

ελέξγεηα αληηζηνηρεί ζε απηήλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ 

αλαγθψλ ηνπ θπξίνπ ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο. Με ηελ έγρπζε ηεο 

παξαγφκελεο ελέξγεηαο ζην Γίθηπν επηηπγράλεηαη ε θαηαγξαθή ηεο ζην πιαίζην 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ δηείζδπζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο πνπ ηίζεληαη 

απφ ηελ Οδεγία 2001/77/ΔΚ, αιιά θαη απφ ηελ ππφ δεκνζίεπζε λέα Οδεγία. Καηά 

ζπλέπεηα δελ πθίζηαληαη, γηα ηνλ θχξην ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο, 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηε δηάζεζε ηεο ελέξγεηαο απηήο ζην Γίθηπν. 

 

 

 

Άξζξν 7  

Λνηπέο Γηαηάμεηο 

 

1. Πξνο ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο αλαξηάηαη ελδεηθηηθφο θαηάινγνο κειεηεηψλ - εγθαηαζηαηψλ θαη 

εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο 

θσηνβνιηάηθψλ ζπζηεκάησλ, ην νπνίν ηεξείηαη κε επζχλε ηνπ Κέληξνπ 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο. Γηα ηελ έληαμε ζηνλ θαηάινγν ν ελδηαθεξφκελνο 

απνδέρεηαη ηελ ηήξεζε ειάρηζησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη φξσλ αζθάιεηαο γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία θσηνβνιηάηθψλ ζπζηεκάησλ. 

2. Ζ ΓΔΖ ΑΔ, σο Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ, αλαξηά ζην δηθηπαθφ ηεο ηφπν, 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηεο ηζρχνο πνπ αληηζηνηρεί ζηα αηηήκαηα ζε 

ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ ήδε ζπκβαζηνπνηεκέλε ηζρχ θαζψο θαη ζε 

ηπρφλ πεξηπηψζεηο θνξεζκνχ ησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ δηαλνκήο. 

3. Δπηζπλάπηεηαη Παξάξηεκα ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. 
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ΤΜΒΑΖ ΤΜΦΖΦΗΜΟΤ 

 

η..... ζήκεξα..........., ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΚΑΣΧΘΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΧΝ ΜΔΡΧΝ 

Αθελφο     ηεο     εηαηξείαο     κε     ηελ     επσλπκία..................................................... , 

Αθεηέξνπ η............ (εθεμήο "θχξηνο ηνπ θσηνβνιηατθνχ"), πνπ θαηνηθεί / εδξεχεη 

ζη......... νδφο............αξηζ......, κε Α.Φ.Μ……. ηεο Γ.Ο.Τ., θαη εθπξνζσπείηαη 

λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απφ ηνλ θ

 .........δπλάκεη.......... 

Πξννίκην: 

 

α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3734/2009 "Πξνψζεζε ηεο παξαγσγήο δχν ή πεξηζζφηεξσλ 

ρξήζηκσλ κνξθψλ ελέξγεηαο, ξχζκηζε δεηεκάησλ ζρεηηθψλ κε ην Τδξνειεθηξηθφ 

Έξγν Μεζνρψξαο θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ Α` 8), 

β) ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3468/2006 "Παξαγσγή Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ 

Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη πκπαξαγσγή Ζιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο 

Τςειήο Απφδνζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ Α` 129), φπσο ηζρχνπλ, 

γ) ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2773/1999 "Απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

- Ρχζκηζε ζεκάησλ ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θαη ινηπέο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ Α` 286), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, 

δ) ηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο θαη πλαιιαγψλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ` αξηζκ. Γ5-ΖΛ/Β/νη.8311/9.5.2005 (ΦΔΚ Β` 655) 

ππνπξγηθή απφθαζε, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

ε) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πξνκήζεηαο ζε Πειάηεο -Έθδνζε Η: Δπηιέγνληεο 

Πειάηεο (ΦΔΚ Β` 270/2001), φπσο ηζρχνπλ 
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ζη) ηελ ππ` αξηζκ. απφθαζε ΡΑΔ/132/2007 "Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ 

Δγρεηξηδίνπ Γηαρείξηζεο Μεηξήζεσλ θαη Πεξηνδηθήο Δθθαζάξηζεο Πξνκεζεπηψλ 

Γηθηχνπ" (ΦΔΚ Β` 1188), φπσο ηζρχεη, 

δ) ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε............ /2009, 

ε) ηελ απφ χκβαζε χλδεζεο κε ην Γίθηπν  Υακειήο Σάζεο γηα ην θσηνβνιηάηθφ 

ζχζηεκα πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ζην θηίξην πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδφ ηνπ Γήκνπ 

/Κνηλφηεηαο ηνπ Ννκνχ 

ζ) ηελ απφ...........   χκβαζε πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο  ελέξγεηαο κεηαμχ ησλ σο άλσ 

ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ γηα ην αθίλεην πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδφ ηνπ 

Γήκνπ/Κνηλφηεηαο ηνπ Ννκνχ 

η) Σα έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηνλ  αθεηέξνπ ζπκβαιιφκελν 

(Α.Π........) ζπκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα 

αθφινπζα: 

 

Άξζξν 1  

Αληηθείκελν 

 

1.Ο πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζηνλ θχξην ηνπ θσηνβνιηατθνπ ην αληίηηκνηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ν ηειεπηαίνο δηνρεηεχεη ζην Γίθηπν Υακειήο Σάζεο, ε 

νπνία ζα παξάγεηαη απφ ην θσηνβνιηάηθφ ζχζηεκα ηζρχνο kW, πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλν ζην θηίξην επί ηεο νδνχ ..... ηνπ Γήκνπ (ή ηεο Κνηλφηεηαο)ηνπ 

Ννκνχ Ζ ππνρξέσζε απηή αλαιακβάλεηαη απφ ηνλ Πξνκεζεπηή ζην πιαίζην 

ζπκςεθηζκνχ κε νθεηιέο ηνπ Κπξίνπ ηνπ θσηνβνιηατθνπ πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε 

ηε κεηαμχ ησλ κεξψλ ζχκβαζε πξνκήζεηαο (ζεκείν ζ` ηνπ πξννηκίνπ). 

2. Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη δελ νθείιεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηίκεκα γηα ειεθηξηθή 

ελέξγεηα ηεο νπνίαο ε πνζφηεηα ππεξβαίλεη θαηαθαλψο ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θσηνβνιηατθνπ ζπζηήκαηνο, φπσο απηή ππνινγίδεηαη επιφγσο 
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ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο, ηε γεσγξαθηθή 

ζέζε ιεηηνπξγίαο ηνπ θιπ. 

3. Ζ ελέξγεηα απηή ζα παξέρεηαη ζην Γίθηπν Υακειήο Σάζεο κε ελαιιαζζφκελν 

ξεχκα νλνκαζηηθήο ηάζεο 400/230 V, γηα ηξηθαζηθφ ή κνλνθαζηθφ ζχζηεκα 

αληίζηνηρα, θαη νλνκαζηηθήο ζπρλφηεηαο πελήληα πεξηφδσλ αλά δεπηεξφιεπην (50 

Hz) θαη ζε παξάιιειε ιεηηνπξγία ηνπ θσηνβνιηατθνπ ζπζηήκαηνο κε ην 

Γηαζπλδεδεκέλν Γίθηπν. Σν κέγηζην φξην ηεο ηζρχνο πνπ ζα παξέρεηαη απφ ην 

θσηνβνιηάηθφ ζχζηεκα ζα είλαη.... kW, κε κέζε ηηκή 15 min, φπσο πξνβιέπεηαη 

ζηε χκβαζε χλδεζεο (ζεκείν ε` ηνπ πξννηκίνπ). 

 

Άξζξν 2  

πκκφξθσζε κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην 

 

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ππνρξενχληαη λα ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Κψδηθα Γηαρείξηζεο πζηήκαηνο θαη πλαιιαγψλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη ηνπ 

Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ Γηθηχνπ, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ, θαζψο επίζεο θαη κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ ινηπή θείκελε λνκνζεζία. 

 

Άξζξν 3  

Πξνγξακκαηηζκφο ιεηηνπξγίαο θαη θφξηηζεο 

 

Σν θσηνβνιηάηθφ ζχζηεκα, ζην νπνίν αθνξά ε παξνχζα ζχκβαζε, ζα ιεηηνπξγεί 

ζχκθσλα κε ην λ. 3468/2006 θαη ηδίσο ην άξζξν 9 απηνχ, ηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο 

ηνπ πζηήκαηνο θαη πλαιιαγψλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη ηδίσο ην Κεθάιαην 19 

απηνχ, ηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ Γηθηχνπ, ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε /2009 θαη ηε ινηπή θείκελε λνκνζεζία. 

 

Άξζξν 4  
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Γηάξθεηα χκβαζεο 

 

1.Ζ παξνχζα χκβαζε, κε ηελ επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ πξνβιέςεσλ απηήο, ηζρχεη 

απφ ηελ εκεξνκελία ελεξγνπνίεζεο ηεο ζχλδεζεο ηνπ θσηνβνιηατθνπ ζπζηήκαηνο 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο /2009 γηα είθνζη πέληε (25) έηε. 

2.Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή θαηά ην άξζξν 1 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ε 

αληίζηνηρε αμίσζε ηνπ θπξίνπ ηνπ θσηνβνιηατθνπ ηζρχνπλ απφ ηελ ελεξγνπνίεζε 

ηεο ζχλδεζεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ Γηθηχνπ 

θαη ζηε χκβαζε χλδεζεο. Ζ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ππνρξέσζεο βεβαηψλεηαη 

κε ζρεηηθή αλαγγειία ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ. 

4. Σπρφλ ιχζε ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ηνπ ζεκείνπ ζ` ηνπ πξννηκίνπ ηεο 

παξνχζαο επηθέξεη απηνδηθαίσο θαη ιχζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 5  

Σηκνιφγεζε 

 

1. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηηκνιφγεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε 

νπνία εγρέεηαη ζην Γίθηπν απφ ην θσηνβνιηάηθφ ζχζηεκα θαη απνξξνθάηαη απφ 

απηφ, αθαηξνχκελεο ηεο ίδην θαηαλάισζεο ηνπ θσηνβνιηατθνπ ζπζηήκαηνο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Γ` ηνπ λ. 3468/2006, ηνπ άξζξνπ 27 Α 

ηνπ λ. 3734/2009, ηνπ άξζξνπ 3 ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ……/2009 θαη ην 

ζρεηηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην. 

2. Ζ ζηαζεξή ηηκή αλαθνξάο γηα ηελ ηηκνιφγεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο  παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε...... Δπξψ/kWh θαη 

αλαπξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ  παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 3 

ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο......... /2009. ε πεξίπησζε πνπ ε 

ελεξγνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ θσηνβνιηατθνπ ζπζηήκαηνο ιάβεη ρψξα πέξαλ ησλ 

έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ε παξνχζα 
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παξάγξαθνο ηξνπνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο 

θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο........./2009. 

 

Άξζξν 6  

Μεηξήζεηο 

 

Ζ θαηακέηξεζε ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ θσηνβνιηάηθνχ 

ζπζηήκαηνο γίλεηαη απφ ηελ ΓΔΖ Α.Δ. σο Γηαρεηξηζηή θαη Κχξην ηνπ Γηθηχνπ, 

ηαπηφρξνλα κε απηήλ ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζχκθσλα ηε 

ζχκβαζε πξνκήζεηαο (ζηνηρείν ζ` ηνπ πξννηκίνπ). Γηα ηηο κεηξήζεηο ελεξγνχ 

ελέξγεηαο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα Σκήκαηα V θαη XI ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο 

πζηήκαηνο θαη πλαιιαγψλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηεο 

απφθαζεο ΡΑΔ/132/2007 "Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Δγρεηξηδίνπ Γηαρείξηζεο 

Μεηξήζεσλ θαη Πεξηνδηθήο Δθθαζάξηζεο Πξνκεζεπηψλ Γηθηχνπ" (ΦΔΚ Β` 1188), 

φπσο ηζρχεη. 

 

 

Άξζξν 7 

Γηθαίσκα πξφζβαζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θσηνβνιηάηθνχ ζπζηήκαηνο 

 

Ο θχξηνο ηνπ θσηνβνιηάηθνχ νθείιεη λα επηηξέπεη ζηε ΓΔΖ Α.Δ. σο Γηαρεηξηζηή 

θαη Κχξην ηνπ Γηθηχνπ, ηελ πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, εθφζνλ απηφ 

απαηηείηαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο θαη ηελ άζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο θαη 

πλαιιαγψλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ Γηθηχνπ θαη ηελ 

παξνχζα ζχκβαζε. 

 

Άξζξν 8  



[129] 
 

Λνγαξηαζκνί θαη πιεξσκέο 

 

1. Ζ δηαδηθαζία ζπκςεθηζκνχ γίλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηνπο θχθινπο κέηξεζεο ηεο 

θαηαλαιηζθφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο 

(ζηνηρείν ζ` ηνπ πξννηκίνπ). Πξνο ηνχην, ζηνλ ινγαξηαζκφ θαηαλάισζεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ κεηξεηή θαηαλάισζεο ηνπ αθηλήηνπ, 

θαη ν νπνίνο απνζηέιιεηαη ζηνλ θχξην ηνπ θσηνβνιηάηθνχ, θαηαρσξείηαη ζρεηηθή 

πηζησηηθή εγγξαθή, πέξαλ ηεο ρξεσζηηθήο γηα ηελ θαηαλαισζείζα ελέξγεηα θαη ηηο 

ινηπέο αλαινγνχζεο ρξεψζεηο θαη θφξνπο, κε ζπκςεθηζκφ ησλ αληηζηνίρσλ 

ρξεκαηηθψλ αμηψλ. 

 

 

 

Άξζξν 9  

Αλσηέξα βία 

 

1. Οη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνχζα 

αλαζηέιινληαη ζε πεξίπησζε πνπ ζπκβνχλ πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο, ηα νπνία 

εκπνδίδνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ. Χο ηέηνηα πεξηζηαηηθά 

λννχληαη ελδεηθηηθά ε πιεκκχξα, ν θεξαπλφο, ν ζεηζκφο, ε ππξθαγηά, ε έθξεμε, ν 

πφιεκνο,ε θαηάζηαζε εζληθήο αλάγθεο, ε άλσ ησλ 5 εκεξψλ απεξγία (Γεληθή ή 

θιαδηθή) θαζψο θαη θάζε απξφβιεπην παξφκνην γεγνλφο εθφζνλ βξίζθεηαη εθηφο 

ηεο ζθαίξαο θάζε βαζκνχ ππαηηηφηεηαο ησλ κεξψλ. 

2. ε πεξίπησζε πνπ ζπκβνχλ ηα παξαπάλσ πεξηζηαηηθά, ην ζπκβαιιφκελν κέξνο 

πνπ αδπλαηεί λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα 

ζχκβαζε, αλαθνηλψλεη εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ έιαβε ρψξα ην 

γεγνλφο αλσηέξαο βίαο, εγγξάθσο ηελ αδπλακία ηνπ απηή ζην άιιν κέξνο, 

πεξηγξάθνληαο ην γεγνλφο ηεο αλσηέξαο βίαο, πνηεο απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

αδπλαηεί λα εθπιεξψζεη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο απηνχ θαη ηελ πηζαλνινγνχκελε 
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δηάξθεηα, θαη νθείιεη λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν γηα ηελ άξζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο αλσηέξαο βίαο. Ζ αλαζηνιή ηζρχεη φζν δηαξθεί ε αλσηέξα βία θαη 

δελ αθνξά ππνρξεψζεηο ησλ νπνίσλ ε εθπιήξσζε δελ επεξεάδεηαη απφ ηε θχζε 

ηνπ γεγνλφηνο ηεο αλσηέξαο βίαο. 

3. Σν ζπκβαιιφκελν κέξνο πνπ εμαηηίαο ηεο αλσηέξαο βίαο δελ εθηειεί ηηο 

ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ, ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηαθηηθά έγγξαθεο αλαθνξέο 

πξνο ην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο, θαζψο θαη λα θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα, 

εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ, πξνο άξζε ησλ ζπλεπεηψλ απηήο (αλσηέξαο βίαο). 

4. Σα πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο είλαη απνδεθηά κφλνλ σο ιφγνο θαζπζηέξεζεο θαη 

ζε θακία πεξίπησζε δελ γελλνχλ αμίσζε απνδεκίσζεο νπνηνπδήπνηε απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα Μέξε. 

 

Άξζξν 10 

Τπνρξεψζεηο ηνπ θπξίνπ ηνπ θσηνβνιηάηθνχ ζπζηήκαηνο 

 

Ο θχξηνο ηνπ θσηνβνιηάηθνχ νθείιεη λα: 1`Δρεη ζπλάςεη θαη λα δηαηεξεί ηε 

ζχκβαζε ζχλδεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν ε` θαη ηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο πνπ 

αλαθέξεηαη ζην ζεκείν ζ` ηνπ πξννηκίνπ ηεο παξνχζαο ζην φλνκα ηνπ. 

2. Μελ πξνβαίλεη ζε κεηαβνιέο ηεο ηζρχνο ηνπ θσηνβνιηάηθνχ ζπζηήκαηνο, ρσξίο 

πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ηνπ πξνκεζεπηή. 

3. Μελ παξεκβαίλεη ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θσηνβνιηάηθνχ 

ζπζηήκαηνο, πιελ ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο 

βιαβψλ. 

4. Δλεκεξψλεη άκεζα θαη επηκειψο ηνλ πξνκεζεπηή γηα νπνηαδήπνηε δηαθνπή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηνβνιηάηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 

πέληε (5) εκεξψλ, πνπ δελ νθείιεηαη ζε γεγνλφο αλσηέξαο βίαο. 

5. Δλεκεξψλεη άκεζα θαη επηκειψο ηνλ πξνκεζεπηή γηα θάζε ζέκα πνπ επεξεάδεη 

ηελ νκαιή εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε. 
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Άξζξν 11  

Λχζε ζχκβαζεο 

 

1. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ιχεηαη απηνδηθαίσο (α) κε ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο 

ησλ είθνζη πέληε (25) εηψλ πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, (β) 

ζηελ πεξίπησζε αιιαγήο πξνκεζεπηή θαη (γ) ζηελ πεξίπησζε ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 

πξνκήζεηαο ή ηεο ζχκβαζεο ζχλδεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξννίκην ηεο 

παξνχζαο, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 

2. Πξφσξε ιχζε ηεο ζπκθσλίαο επέξρεηαη θαηφπηλ θαηαγγειίαο. 

3. Ο πξνκεζεπηήο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζε πεξίπησζε 

πιεκκεινχο εθπιήξσζεο φξσλ απηήο απφ ηνλ θχξην ηνπ θσηνβνιηατθνχ. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο θαηαγγειίαο νξίδεηαη ε 

άπξαθηε πάξνδνο πξνζεζκίαο δέθα πέληε (15) εκεξψλ, ε νπνία ηάζζεηαη κε 

έγγξαθν πνπ θνηλνπνηείηαη θαηά ην άξζξν 13 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζηνλ 

αληηζπκβαιιφκελν, πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ (πξνζεζκία απνθαηάζηαζεο). 

4.0 θχξηνο ηνπ θσηνβνιηατθνχ δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ρσξίο λα 

απαηηείηαη επίθιεζε ζπνπδαίνπ ιφγνπ. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο δηαθνπήο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο, ν θχξηνο απηνχ νθείιεη λα 

θαηαγγείιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηελ παξνχζα. 

5. ε θάζε πεξίπησζε ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο αζθείηαη κε ηδηαίηεξν έγγξαθν πνπ 

επηδίδεηαη κε ηδηαίηεξν έγγξαθν. Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο άξρνληαη κεηά 

ηελ παξέιεπζε δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηνπ εγγξάθνπ απηνχ. 

6. ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο παξνχζαο, θαζέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα Μέξε 

νθείιεη, πιελ ησλ άιισλ, λα επαλνξζψζεη θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία πνπ 

πξνθαιείηαη ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν ηνπ εμαηηίαο ηεο πξφσξεο ιχζεο ηεο 

παξνχζαο. 
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7. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απφ ηε ΓΔΖ ΑΔ σο Γηαρεηξηζηή θαη Κχξην ηνπ 

Γηθηχνπ ε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο ιχεηαη ε ζχκβαζε θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ πξνκεζεπηή πνηληθή ξήηξα 

χςνπο 10.000 Δπξψ. 

 

Άξζξν 12  

Δπίιπζε Γηαθνξψλ- Γσζηδηθία 

 

1. Ο πξνκεζεπηήο θαη ν θχξηνο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπκθσλνχλ φηη θαζ` φιε ηε 

δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο ζα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά θαη κε 

πλεχκα θαιήο πίζηεο, έρνληαο σο απνθιεηζηηθφ ζηφρν ηελ πινπνίεζε ηεο 

παξνχζαο. 

2. Γηα ηελ επίιπζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο πνπ αλαθχεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο ή κε αθνξκή απηήλ θαη δελ θαζίζηαηαη δπλαηφλ λα επηιπζεί 

θηιηθά κε δηαδηθαζία πνπ ζα ζπκθσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο ηα κέξε, ζπκθσλείηαη ξεηά 

φηη απνθιεηζηηθά αξκφδηα είλαη ηα ηαθηηθά δηθαζηήξηα Αζελψλ. 

 

Άξζξν 13  

Γλσζηνπνηήζεηο θαη Δπηθνηλσλία 

 

1. Δπίζεκε γιψζζα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε ειιεληθή, πιελ νξηζκέλσλ 

ηερληθννηθνλνκηθψλ φξσλ πνπ ελδερνκέλσο δηαηππψλνληαη ζηελ αγγιηθή ράξηλ 

πηζηήο απνδφζεσο ησλ φξσλ απηψλ. Ζ κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ Μεξψλ 

αιιεινγξαθία ζα γίλεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη φια ηα έγγξαθα, ζεκεηψκαηα, 

ζρέδηα, επηζηνιέο θιπ. ζα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή, πιελ νξηζκέλσλ 

ηερληθννηθνλνκηθψλ φξσλ πνπ ελδερνκέλσο δηαηππψλνληαη ζηελ αγγιηθή ράξηλ 

πηζηήο απνδφζεσο ησλ φξσλ απηψλ. 
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2. Ζ θνηλνπνίεζε θάζε εγγξάθνπ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, πνπ αθνξά ζηελ 

παξνχζα, απεπζχλεηαη ζηε δηεχζπλζε ή ηνλ αξηζκφ ηειενκνηνηππίαο ή ηε 

δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ νξίδεηαη απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα Μέξε σο απνδέθηεο απηψλ. 

Ρεηά δηεπθξηλίδεηαη φηη: 

α) Έγγξαθν πνπ απνζηέιιεηαη κε ηειενκνηνηππία, ζεσξείηαη φηη πεξηήιζε ζηνλ 

απνδέθηε ηελ εκέξα ηεο απνζηνιήο ηνπ, εάλ ην ζχζηεκα ηειενκνηνηππίαο ηνπ 

απνδέθηε γλσζηνπνηήζεη ηελ παξαιαβή απηνχ πξηλ απφ ηελ 15ε ψξα. Γηαθνξεηηθά 

ζεσξείηαη φηη πεξηήιζε ηελ επφκελε ηεο απνζηνιήο εκέξα. 

β) Τπφ ηνλ φξν φηη ηα ζπκβαιιφκελα Μέξε ζπκθψλεζαλ εγγξάθσο ηνλ ηξφπν ηνλ 

νπνίν ζεσξνχλ σο απνδεηθηηθφ απνζηνιήο εγγξάθνπ κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, 

ηφηε έγγξαθν πνπ απνζηέιιεηαη κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ζεσξείηαη φηη 

πεξηήιζε ζηνλ απνδέθηε ηελ εκέξα ηεο απνζηνιήο ηνπ, εάλ ην ζχζηεκα 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ απνδέθηε θαηέγξαςε ηελ παξαιαβή απηνχ πξηλ 

ηελ 15ε ψξα. Γηαθνξεηηθά ζεσξείηαη φηη πεξηήιζε ηελ επφκελε ηεο απνζηνιήο 

εκέξα. 

 

Άξζξν 14  

Δθαξκνζηέν Γίθαην 

 

Ζ παξνχζα χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. 

 

 

Άξζξν 15  

Δξκελεπηηθέο δηαηάμεηο 
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1. Οη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ 

ηνπο απνδίδεηαη ζηνπο λ. 2773/1999, λ. 3426/2005, λ. 3468/2006, λ. 3734/2009, 

ζηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ..../2009, ζηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ 

πζηήκαηνο θαη πλαιιαγψλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ζηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ 

Γηθηχνπ θαζψο θαη ηε ινηπή λνκνζεζία. 

2. Αλαθνξά ζε νπνηνλδήπνηε λφκν ή άξζξν λφκνπ λνείηαη φηη γίλεηαη ζηηο 

αληίζηνηρεο δηαηάμεηο, φπσο απηέο εθάζηνηε ηζρχνπλ, εθηφο εάλ δηαθνξεηηθά 

αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 

3. Οη επηθεθαιίδεο έρνπλ πξνζηεζεί κφλν γηα ιφγνπο δηεπθνιχλζεσο ηεο αλαθνξάο 

θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ εξκελεία ηεο παξνχζαο. 

4. Όινη αλεμαηξέησο νη φξνη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο. 

5. Ζ αθπξφηεηα νξηζκέλεο δηάηαμεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δελ επηθέξεη 

ζπλνιηθή αθπξφηεηα απηήο. 

 

Άξζξν 16  

Κνηλνπνηήζεηο 

Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα θνηλνπνηήζεη άκεζα αληίγξαθν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

ζηε ΡΑΔ, ζην ΓΔΜΖΔ θαη ζηελ Σνπηθή Τπεξεζία Γηθηχνπ ηεο ΓΔΖ (Πεξηνρή). 

Οη ζπκβαιιφκελνη 

 

Γηα ηνλ…………               Γηα ηνλ θχξην ηνπ Πξνκεζεπηή ………..                  

θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο 
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ΠΓ 04-//1979 (ΠΓ  ΦΔΚ Γ 362 1979): Έγθξηζε θαλνληζκνχ ζεξκνκφλσζεο θηηξίσλ. 

ΒΛ. θαη Ν.3661/2008 (36032) 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΗΝ  ΚΣΗΡΗΧΝ 

 

1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΙ ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΘΔΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΔΩ 

 

Ο παξψλ θαλνληζκφο πξαγκαηεχεηαη ηαο απαηηήζεηο ζεξκνκνλψζεσο θαη ηα κέηξα , 

ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ δηά λα εμαζθαιηζζή ηθαλνπνηεηηθή  ζεξκηθή κφλσζηο 

εηο ηαο θαηνηθνχκελεο θηηξηαθήο θαηαζθεπήο.  Ζ θαιή ζεξκηθή κφλσζηο 

εμαζθαιίδεη : 

 

 Τγηεηλή θαη επράξηζηε δηακνλή ησλ ελνίθσλ. 

 Οξζνινγηθή θαηαλάισζε ελεξγείαο δηά ηελ ζέξκαλζε θαη ηνλ θιηκαηηζκφ 

ησλ ρψξσλ. 

 Οηθνλνκία εηο ηαο δαπάλαο θαηαζθεπήο ηεο εγθαηαζηάζεσο ζεξκάλζεσο. 

 Μηθξνηέξαλ ξππαλζίλ ηνπ πεξηβάιινληνο ππφ ησλ θαπζαεξίσλ. 

 

      1.1. Ζ ηθαλνπνηεηηθή ζεξκηθή κφλσζηο ησλ θαηνηθνπκέλσλ ρψξσλ είλαη 

αλαγθαία πξνυπφζεζηο δηά ηελ εμαζθάιηζηλ πγηεηλήο θαη αλέηνπ δηακνλήο ππφ 

νηθνλνκηθάο ζπλζήθαο. 

 

 

 

      1.2. Ζ θαηαλάισζηο ελεξγείαο θαη αη αληίζηνηρνη εηήζηαη δαπάλαη  ζεξκάλζεσο ή 

θιηκαηηζκνχ επεξεάδνληαη ζεκαληηθψηαηα απφ ηελ  ζεξκηθή   κφλσζηλ ηνπ θηηξίνπ, 

ήηνη ηελ αληίζηαζηλ εηο δηαθπγάο ζεξκφηεηνο ηε νπνίαλ παξνπζηάδνπλ ηα 
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πεξηθιείνληα ηνλ θαηνηθήζηκνλ ρψξνλ ζηνηρεία  θαηαζθεπήο, απφ ηελ κνξθνινγίαλ 

ηνπ θηηξίνπ, θαζψο θαη απφ ηα θιηκαηνινγηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο φπνπ ζα 

αλεγεξζή. Δπί πιένλ δηά ησλ κέηξσλ ζεξκνκνλψζεσο απνθεχγνληαη θζνξαί 

δπλάκελαη λα πξνθιεζνχλ εηο ηα θηίξηα (σο π.ρ. ζξαχζεηο ζσιήλσλ εθ ηνπ παγεηνχ, 

απνθνιιήζεηο   επηρξηζκάησλ θαη ρξσκαηηζκψλ ζπλεπεία ζπκππθλψζεσο πδξαηκψλ 

θ.ιπ.) θαη κεηψλνληαη ηα έμνδα επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσο απηψλ. 

 

      1.3. Αη δαπάλαη θαηαζθεπήο ηεο εγθαηαζηάζεσο ζεξκάλζεσο εμαξηψληαη εθ   

ηεο ζεξκίθεο κνλψζεσο, δεδνκέλνπ φηη ην κέγεζνο ηεο εγθαηαζηάζεσο    

ππνινγίδεηαη επί ηε βάζεη ησλ  ηερληθψλ δεδνκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο    

θαηαζθεπήο θαη εηδηθψηεξνλ ησλ  αληηζηάζεσλ ηεο ζεξκνδηαθπγήο. 

 

      1.4.  Ζ γελίθεπζηο ηεο κνλψζεσο ησλ θηηξίσλ ζα έρε σο απνηέιεζκα ηελ    

ειάηησζηλ ηεο πνζφηεηνο ησλ εθιπνκέλσλ θαπζαεξίσλ θαη ζπλεπψο ηελ    κείσζηλ 

ηεο ξππάλζεσο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

 

 

 

 

 

2. ΘΔΡΜΙΚΑΙ ΑΠΩΛΔΙΑΙ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ 

 

      2.1. Ζδε, θαηά ηελ κειέηε ελφο θηηξίνπ δχλαηαη θαλείο λα ειαηηψζε ηαο 

απσιείαο ζεξκφηεηνο, π.ρ. δηα θαηαιιήινπ εθινγήο ηεο ζέζεψο ηνπ. Αη απψιεηαη 

ζεξκφηεηνο ελφο θηηξίνπ είλαη ηφζνλ κεγαιχηεξαη φζνλ  πεξηζζφηεξσλ είλαη ηνχην 

εθηεζεηκέλνλ είο ηνπο αλέκνπο. Αληηζέησο ή χπαξμηο γεηηνληθψλ θηηξίσλ, δέλδξσλ ή 

άιισλ εκπνδίσλ, ηα  νπνία πξνθπιάζζνπλ ην θηίξην απφ ηελ άκεζνλ επίδξαζηλ ησλ 

αλέκσλ,  κεηψλεη ηαο απσιείαο ζεξκφηεηνο. 

 

      2.2. Καηά ηελ κειέηελ ηεο δηαηάμεσο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ` φςηλ φηη    

νηαδήπνηε αχμεζηο ησλ επηθαλεηψλ ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρσκάησλ απμάλεη ηαο    

απσιείαο ζεξκφηεηνο ηνπ θηηξίνπ. Μηα κνλνθαηνηθία ηνπ απηνχ κεγέζνπο    θαη ηνπ 

απηνχ ηξφπνπ θαηαζθεπήο έρεη κεγαιπηέξαο απσιείαο ζεξκφηεηνο    απφ ην ήκηζπ 
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κηαο δηπινθαηνηθίαο θαη απηή έλ ζπλερεία έρεη κεγαιπηέξαο    απσιείαο ζεξκφηεηνο 

απφ κίαλ θαηνηθίαλ ε νπνία απνηειεί κέινο ζεηξάο    νκνίσλ θαηνηθηψλ θαη ε νπνία 

έρεη θηίζκαηα θαη απφ ηα δχν πιεπξάο ηεο. 

 

      2.3 Ζ δηάηαμηο ησλ ρψξσλ είλαη σζαχησο ζεκαληηθή απφ απφςεσο ζεξκηθήο    

νηθνλνκίαο. Δλδείθλπηαη φπσο νη ζεξκαηλφκελνη ρψξνη είο ηαο ελ ζεηξά    θαηνηθίαο 

επξίζθνληαη ελ επαθή κεηαμχ ησλ θαη εηο ηαο πνιπνξφθνπο    θαηνηθίαο ππέξθεηληαη 

αιιήισλ. 

 

      2.4 Δηο ρψξνπο εθηεηλνκέλνπο εηο δχν νξφθνπο, φπσο π.ρ.    θιηκαθνζηάζηα, ρψι 

θιπ. ε ζεξκφηεο κεηαθέξεηαη δηα ηνπ αέξνο απφ ηνπ    θάησ εηο ηνλ άλσ φξνθνλ. Οη 

ρψξνη απηνί ζεξκαίλνληαη δπζθφισο. 

      2.5 Σα πνιπ κεγάια εμσηεξηθά παξάζπξα απμάλνπλ ζεκαληηθψο ηαο απσιείαο 

ζεξκφηεηνο, έζησ θαη άλ θαηαζθεπαζζνχλ κε δηπιά παινζηάζηα. Δηο ηελ 

πεξίπησζηλ γσληαθψλ ρψξσλ είλαη πξνηηκφηεξνλ ηα παξάζπξα λα δηαηάζζσληαη 

κφλνλ είο ηνλ έλαλ εμσηεξηθφλ ηνίρνλ, άιισο αί απψιεηαη    ζεξκφηεηνο ιφγσ ηεο 

δηαβάζεσο ηνπ αέξνο απμάλνπλ ζεκαληηθψο. 

 

      2.6 Αη θαπλνδφρνη, αη ζσιελψζεηο παξνρήο ζεξκνχ θαη ςπρξνχ χδαηνο, σο    θαη 

αη ηνπ δηθηχνπ ζεξκάλζεσο δελ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη επί ησλ    εμσηεξηθψλ 

ηνίρσλ, εθηφο εάλ κνλψλσληαη. Γηα ηαο, θαπλνδφρνπο ηνχην    είλαη ζεκαληηθφλ δηα 

ηελ θαιιηηέξαλ ιεηηνπξγίαλ απηψλ θαη ηελ κείσζηλ ηεο ξππάλζεσο ηνπ 

πεξηβάιινληνο εθ ηεο πξνψξνπ πγξνπνηήζεσο ησλ  πδξαηκψλ ησλ θαπζαεξίσλ. Δπί 

πιένλ δηα ηα δίθηπα παξνρήο χδαηνο θαη ζεξκάζεσο απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία 

πάγνπ θαη ε δηάξξεμηο απηψλ. 
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3. ΟΡΙΜΟΙ 

 

      3.1 Θερμομόνωζις εις ηας κηιριακάς καηαζκεσάς   Θεξκνκφλσζηο εηο ηαο 

θηηξηαθάο θαηαζθεπάο θαιείηαη ην ζχλνινλ ησλ  θαηαζθεπαζηηθψλ κέηξσλ ηα νπνία 

ιακβάλνληαη δηα ηελ κείσζηλ ηεο     κεηαδφζεσο ζεξκφηεηνο κεηαμχ ησλ 

εζσηεξηθψλ ρψξσλ θηηξίνπ ηηλφο θαη ηεο αηκνζθαίξαο θαη κεηαμχ εζσηεξηθψλ 

ρψξσλ ηνπ απηνχ θηηξίνπ           δηαθνξεηηθήο ζεξκνθξαζίαο. 

 

      3.2 Μεηάδοζις θερμόηηηος δια θερμικής αγωγής    Μεηάδνζηο ζεξκφηεηνο δηα 

ζεξκηθήο αγσγήο θαιείηαη ε κεηάβαζηο     ζεξκφηεηνο απφ κνξίνπ εηο κφξηνλ εηο 

ζηεξεά, πγξά θαη αέξηα ζψκαηα. 

 

      3.3. Μεηάδοζις θερμόηηηος δια θερμικής μεηαβάζεως Μεηάδνζηο ζεξκφηεηνο 

δηα ζεξκηθήο κεηαβάζεσο θαιείηαη ή   κεηαβίβαζηο ζεξκψλ κνξίσλ πγξψλ ή αεξίσλ 

δηα κέζνπ ηνπ ρψξνπ. Δληφο ησλ ρψξσλ ν αήξ δχλαληαη λα κεηαθηλήηαη δηα θπζηθήο    

θπθινθνξίαο ησλ ζεξκνηέξσλ ηκεκάησλ καδψλ απηνχ σο θαη δη` εμσηεξηθψλ 

δπλάκεσλ (άλεκνο, θίλεζηο αλζξψπσλ, θηλήζεηο αέξνο    δη` αλνίγκαηνο παξαζχξσλ, 

ζπξψλ θιπ.). 

 

      3.4  Μεηάδοζις θερμόηηηος δια θερμικής ακηινοβολίας Μεηάδνζηο ζεξκφηεηνο 

δηα ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο θαιείηαη   ε αληαιιαγή ζεξκφηεηνο δηα αθηηλνβνιίαο 

κεηαμχ επηθαλείσλ  ζηεξεψλ ζσκάησλ δηαρσξηδνκέλσλ ππφ ηνπ αέξνο. 

 

      3.5  Μονάς μεηρήζεως ηης θερμόηηηος   Ζ κνλάο κεηξήζεσο ηεο πνζφηεηνο 

ηεο ζεξκφηεηνο είλαη ε   ρηιηνζεξκίο (kcal).    Αχηε πξαθηηθψο αληαπνθξίλεηαη πξφο 

εθείλελ ηελ πνζφηεηα    ζεξκφηεηνο, ε νπνία είλαη αλαγθαία δηα λα ζεξκάλε 1 kg    

χδαηνο ππφ αηκνζθαηξηθήλ πίεζηλ απφ ηνπο + 14,5 βαζκ.C είο ηνπο   + 15,5 

βαζκ.C.Μεηά ηελ ελνπνίεζηλ ησλ ζπζηεκάησλ κνλάδσλ θαηά ηνλ Γηεζλή  

Οξγαληζκφ Πξνηππνπνηήζεσο ISO ή κνλάο ελεξγείαο είλαη ην JOULE  (J) θαη ε 

αληηζηνηρία είλαη:     1 KCAL= 4186,8 J = 1,163 WH 

 

      3.6  Θερμική αγωγιμόηης Ζ ζεξκηθή αγσγηκφηεο είλαη κηα ηδηφηεο ηνπ πιηθνχ. 

Αχηε θαζνξίδεηαη απφ ηελ πνζφηεηα ηεο ζεξκφηεηνο ε νπνία  δηαξξέεη κίαλ 
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επηθάλεηαλ επξηζθνκέλελ εηο έλ δεδνκέλνπ   ζεξκνθξαζηαθφλ πεδίνλ, ππφ ηελ 

επίδξαζηλ ηεο θαζέηνπ πξφο ηελ  επηθάλεηαλ ηαχηελ ζεξκνθξαζηαθήο πηψζεσο.  Ο 

ζπληειεζηήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηνο ι θαζνξίδεη ηελ ζεξκνκνλσηηθήλ ηθαλφηεηα 

ηνπ πιηθνχ θαη δίδεη ηελ πνζφηεηα  ζεξκφηεηνο εηο Kcal ή Wh ε νπνία ξέεη, εηο 

ζηαζεξάλ ζεξκηθήλ   θαηάζηαζηλ, σξηαίσο δηα ζηξψζεσο πιηθνχ επηθάλεηαο 1 m2, 

φηαλ ε  ζεξκνθξαζηαθή πηψζηο θαηά ηελ δηεχζπλζηλ ηεο ξνήο ηεο ζεξκφηεηνο είλαη 

1 βαζκφο Κειζίνπ ή Κειζίνπ θαηά κέηξνλ. 

 

3.7 Ιζοδύναμος θερμική αγωγιμόηης εις διάκενα αέρος  Οηαλ ρξεζηκνπνηήηαη ν 

νξηζκφο ηεο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηνο          είο δηάθελα αέξνο, ηφηε ιακβάλεηαη ν 

ηζνδχλακνο ζπληειεζηήο    ζεξκηθήο αγσγηκφηεηνο ι`. Ζ ηηκή απηνχ θαζνξίδεηαη 

απφ ηελ κεηάδνζηλ ζεξκφηεηνο ηφζνλ δηα ζεξκηθήο αγσγήο φζνλ θαη δηα ζεξκηθήο 

κεηαβάζεσο θαη  ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο κεηαμχ ησλ δηαρσξηζηηθψλ επηθαλεηψλ. 

 

      3.8  Θερμοδιαθσγή Ζ ζεξκνδηαθπγή ραξαθηεξίδεη ηελ κεηάδνζηλ ζεξκφηεηνο 

δηα κηαο ζηξψζεσο πιηθνχ (π.ρ. εηο ηελ πεξίπησζηλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπήο,  ηνίρνπ, 

νξνθήο) πάρνπο α (εηο M). Ο ζπληειεζηήο ζεξκνδηαθπγήο Λ δίδεη ηελ πνζφηεηα 

ζεξκφηεηνο εηο    Kcal ή Wh ε νπνία δηαξξέεη, εηο ζηαζεξάλ ζεξκηθήλ θαηάζηαζηλ,  

σξηαίσο, επηθάλεηαλ 1 m2 ηεο ζηξψζεσο ηνπ πιηθνχ ππφ ηελ επίδξαζηλ ηεο θαζέηνπ 

πξφο ηελ ζηξψζηλ ηαχηελ ζεξκνθξαζηαθήο  πηψζεσο, φηαλ κεηαμχ ησλ δχν 

επηθαλεηψλ ηεο ππάξρεη δηαθνξά   ζεξκνθξαζίαο 1  βαζκνχ Κειζίνπ ή Κέιβηλ 

 

      3.9 σνηελεζηής θερμικής μεηαβάζεως, α  Ο ζπληειεζηήο ζεξκηθήο 

κεηαβάζεσο α απφ ηελ επηθάλεηαλ ζηνηρείνπ  θαηαζθεπήο πξφο ηνλ ελ επαθή αέξα 

θαη αληηζηξφθσο δίδεη ηελ  πνζφηεηα ηεο ζεξκφηεηνο εηο Kcal ή Wh ή νπνία 

κεηαδίδεηαη εηο  ζηαζεξάλ ζεξκηθήλ θαηάζηαζηλ, σξηαίσο κεηαμχ 1 m^2 ηεο 

επηθάλεηαο  ηνπ ζηνηρείνπ θαηαζθεπήο θαη ηνπ ελ επαθή αέξνο, φηαλ κεηαμχ ησλ  

ππάξρεη δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο 1 βαζκνχ Κειζίνπ ή Κέιβηλ. 

 

      Αληίζηαζηο ζεξκηθήο κεηαβάζεσο  1/α  νξίδεηαη ην αληίζηξνθνλ ηνπ 

ζπληειεζηνχ ζεξκηθήο κεηαβάζεσο α. 

 

      3.10  σνηελεζηής θερμοπεραηόηηηος, k   Ζ ζεξκνπεξαηφηεο ραξαθηεξίδεη ηελ 

κεηάδνζηλ ζεξκφηεηνο  δη` ελφο ζηνηρείνπ θαηαζθεπήο ιακβαλνκέλσλ ππ` φςηλ ηεο  
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ζεξκνδηαθπγήο θαη ηεο ζεξκηθήο κεηαβάζεσο εθαηέξσζελ            ηνπ ζηνηρείνπ. 

Αχηε θαζνξίδεηαη απφ ηελ πνζφηεηα ηεο  ζεξκφηεηνο ε νπνία κεηαδίδεηαη κεηαμχ 

ηνπ πξφο ακθνηέξαο  ηαο πιεπξάο ελ επαθή αέξνο (π.ρ. αήξ εζσηεξηθνχ ρψξνπ θαη 

αήξ  εμσηεξηθνχ ρψξνπ), ππφ ηελ επίδξαζηλ ηεο πθηζηακέλεο δηαθνξάο  

ζεξκνθξαζίαο ηνπ εθαηέξσζελ ηνπ ζηνηρείνπ αέξνο. Ο ζπληειεζηήο 

ζεξκνπεξαηφηεηνο K θαζνξίδεη ηελ ζεξκνκνλσηηθήλ ηθαλφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ 

θαηαζθεπήο θαη δίδεη ηελ πνζφηεηα ηεο  ζεξκφηεηνο εηο Kcal ή Wh ή νπνία 

κεηαδίδεηαη, εηο ζηαζεξάλ ζεξκηθήλ θαηάζηαζηλ, σξηαίσο, δη επηθαλείαο 1 m^2 ηνπ 

ζηνηρείνπ   θαηαζθεπήο, φηαλ ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ ηνπ πξφο  ακθνηέξαο 

ηαο πιεπξάο ηνπ ζηνηρείνπ ελ επαθή αέξνο είλαη   1 βαζκφο Κειζίνπ ή Κέιβηλ. 

      3.11 Θεξκνρσξεηηθφηεο Θεξκνρσξεηηθφηεο ελφο ζψκαηνο ή ζηνηρείνπ 

θαηαζθεπήο  θαιείηαη ή ηθαλφηεο απηνχ λα απνζεθεχε πνζφηεηαο ζεξκφηεηνο   

θαηά ηελ ζέξκαλζίλ ηνπ. Ζ πνζφηεο ζεξκφηεηνο ε νπνία απνζεθεχεηαη είλαη ηφζνλ 

κεγαιπηέξα φζνλ κεγαιπηέξα είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

ζηνηρείνπ θαηαζθεπήο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο  ηνπ πεξηβάιινληνο αέξνο θαη φζνλ 

κεγαιπηέξα είλαη ή εηδηθή ζεξκνρσξεηηθφηεο θαη ε κάδα ηνπ ζηνηρείνπ θαηαζθεπήο. 

 

      3.12  Διδική θερμοτωρηηικόηης  Δηδηθή ζεξκνρσξεηηθφηεο c ελφο πιηθνχ 

θαιείηαη ε πνζφηεο  ελεξγείαο ε νπνία απαηηείηαη δηα λα πςσζή ε ζεξκνθξαζία   1 

kg ηνπ πιηθνχ θαηά έλαλ βαζκφλ. 

 

 

      3.13  τεηική σγραζία ηοσ αέρος   ρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξνο θαιείηαη ν ιφγνο 

ηεο πεξηεθηηθφηεηνο  πδξαηκνχ εηο ηνλ αέξα εηο θαζνξηζκέλελ ζεξκνθξαζίαλ 

(απφιπηνο    πεξηεθηηθφηεο εηο πγξαζίαλ εηο g/m^3), πξφο ηελ κεγίζηελ δπλαηήλ   

πεξηεθηηθφηεηα πδξαηκνχ εηο ηελ ζεξκνθξαζίαλ απηή (πεξηεθηηθφηεο θνξεζκνχ εηο 

g/m^3), εθπεθξαζκέλνο εηο πνζνζηφλ επί ηνίο εθαηφλ. 

 

      3.14  ημείο δρόζοσ  εκείνλ δξφζνπ ts θαιείηαη ε ζεξκνθξαζία εηο ηελ νπνίαλ 

άξρεηαη   ε πγξνπνίεζεο ηνπ εληφο ηνπ αέξνο ππάξρνληνο πδξαηκνχ, φηαλ ν  ππ` 

φςηλ αήξ ςπρζή. 
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      3.15  Ύδωρ ζσμπσκνώζεως    Ύδσξ ζπκππθλψζεσο θαιείηαη ε πγξαζία ε 

νπνία απνηίζεηαη ππφ  ηνπ αέξνο επί ησλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπήο φηαλ ν αήξ ςχρεηαη 

θάησ   ηνπ ζεκείνπ δξφζνπ απηνχ. 

4. ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΗ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΔΩ 

 

 Ο ηξφπνο ζεξκνκνλψζεσο ελφο ρψξνπ εμαξηάηαη απφ: 

 ηελ αληίζηαζηλ ζεξκνδηαθπγήο ησλ πεξηβαιιφλησλ ηνλ ρψξνλ 

 ζηνηρείσλ θαηαζθεπήο (ηνίρνη, νξνθαί θιπ.), 

 ηελ δηαπεξαηφηεηα εηο αέξα ησλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπήο (αξκνί, ξσγκαί 

 θιπ.) θαη ηδηαηηέξσο ησλ εμσηεξηθψλ ζηνηρείσλ), 

 ηελ ζεξκνρσξεηηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπήο. 

 

      4.1  Θερμομονωηική ικανόηης ηων ζηοιτείων καηαζκεσής   Ζ ζεξκνκνλσηηθή 

ηθαλφηεο ελφο ζηνηρείσλ θαηαζθεπήο     ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αληίζηαζηλ 

ζεξκνδηαθπγήο  1/Λ  Αχηε εμαξηάηαη απφ ην είδνο ησλ ρξεζηκνπνηεζέλησλ πιηθψλ 

θαηαζθεπήο (ζεξκηθή αγσγηκφηεο απηψλ), ηελ πεξηεθηηθφηεηα είο πγξαζίαλ θαη ην 

πάρνο ησλ. Ζ ζεξκνκνλσηηθή ηθαλφηεο απμάλεη, σο γλσζηφλ, κε ηελ   αχμεζηλ ηνπ 

πάρνπο ησλ ρξεζηκνπνηεζέλησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο. 

 

      4.1.1. Ζ ζεξκηθή αγσγηκφηεο εηο ηα ζηεξεά πιηθά θαηαζθεπήο  εμαξηάηαη: 

 

      4.1.1.1.  απφ ην πνζνζηφλ ηνπ θαηλνκέλνπ πιηθνχ φγθνπ ηνπ ζηεξενχ ην νπνίνλ 

θαηαιακβάλεηαη απφ εγθεθιεηζκέλσλ αέξα ππφ κνξθήλ κηθξνθπςειίδσλ. Ο αήξ σο 

θαη θάζε αέξηνλ, έρεη κεγαιπηέξαλ αληίζηαζηλ   ζεξκνδηαθπγήο απφ νπνηνδήπνηε 

ζηεξεφλ, εθ` φζνλ εξεκεί. Οχησ, ην θαηλφκελνλ εηδηθφλ βάξνο ηνπ πιηθνχ είλαη κία   

πξψηε έλδεημηο ηεο κηθξάο ή κεγάιεο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηνο  απηνχ. Οζνλ 

κηθξφηεξνλ είλαη ην θαηλφκελνλ εηδηθφλ βάξνο ηνπ   πιηθνχ, ηφζνλ κηθξνηέξα είλαη 

θαη` αξρήλ ε ζεξκηθή   αγσγηκφηεο απηνχ, δεδνκέλνπ φηη ν κελ αθηλεηνπνηεζείο 

εληφο   ησλ θπςειίδσλ αήξ απνηειεί ηελ κφλσζηλ, ην δε ζηεξεφλ πιηθφλ  απνηειεί 

ηελ ζεξκηθήλ γέθπξαλ. 

 

      4.1.1.2  απφ ην κέγεζνο θαη ηελ δηαλνκήλ ησλ θπςειίδσλ.  Οζνλ κηθξφηεξαη, 

ηζνκεγέζεηο θαη νκνηνκφξθσο θαηαλεκεκέλαη  είλαη αη θπςειίδεο αη πεξηέρνπζαη ηνλ 
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αέξα, ηφζνλ θαιχηεξνλ αθηλεηνπνηείηαη νχηνο θαη ηφζνλ κηθξνηέξα είλαη ε ζεξκηθή 

αγσγηκφηεο ηνπ πιηθνχ. Κιεηζηαί θπςειίδεο παξέρνπλ πνιχ  θαιπηέξαλ 

αθηλεηνπνίεζηλ ηνπ αέξνο έλαληη δηαξεγκέλσλ   ηνηνχησλ θαη ζπλεπψο θαιπηέξαλ 

ζεξκνκφλσζηλ. 

 

      4.1.1.3  απφ ηελ ζεξκηθήλ αγσγηκφηεηα ηεο χιεο, ε νπνία απνηειεί    ηνλ 

ζθειεηφλ ηνπ κνλσηηθνχ πιηθνχ. Ζ ζεξκηθή αγσγηκφηεο ηνπ πιηθνχ, ην νπνίνλ 

ζρεκαηίδεη ηα ηνηρψκαηα ησλ θπςειίδσλ, εμαξηάηαη απφ ηελ πξνέιεπζίλ ηνπ               

(πεηξψδεο, παιψδεο, θπηηθή θιπ.) θαη ηνλ ζπληειεζηήλ ζεξκηθήο αγσγηκφηεηνο πνπ 

έρεη σο ζπκπαγέο πιηθφλ. Γηα ηνλ ιφγνλ απηφλ δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξίδεηαη 

ε ζεξκνκνλσηηθή ηθαλφηεο ελφο κνλσηηθνχ πιηθνχ απφ κφλνλ ην               

θαηλφκελνλ εηδηθφλ βάξνο απηνχ. 

 

      4.1.1.4  απφ ηελ πεξηεθηηθφηεηα εηο πγξαζίαλ. Ζ εμάξηεζηο ηεο ζεξκηθήο 

αγσγηκφηεηνο εθ ηεο πγξαζίαο νθείιεηαη αθ` ελφο κελ εηο ηελ αληηθαηάζηαηλ κέξνπο    

ηνπ εγθηβσηηζκέλνπ αέξνο ππφ ηνπ χδαηνο, ην νπνίνλ έρεη   απηφ θαζ` εαπηφ 25 

θνξάο κεγαιπηέξαλ ζεξκηθήλ αγσγηκφηεηα  εθείλεο εξεκνχληνο αέξνο, αθ` εηέξνπ 

δε εηο ηελ δηαθίλεζηλ    πδξαηκνχ κεηαμχ ησλ θπςειίδσλ κε ζπλέπεηαλ κεηαθνξάλ  

ζεξκηθψλ θνξηίσλ.  Τιηθά έρνληα θιεηζηάο θπςειίδαο είλαη κε πδξνπεξαηά θαη δελ  

επεξεάδνληαη εθ ηεο πγξαζίαο. 

 

      4.1.2   Δηο ηελ πεξίπησζηλ εμσηεξηθψλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπήο      

θαηεζθεπαζκέλσλ εηο ζηξψζεηο (ηνίρνη θαη νξνθαί) δχλαηαη   αθαηάιιεινο δηάηαμηο 

ησλ ζηξψζεσλ λα νδεγήζε εηο ηελ δεκηνπξγίαλ χδαηνο ζπκππθλψζεσο εηο ην 

εζσηεξηθφλ ησλ   ζηνηρείσλ, κε ζπλέπεηαλ αχμεζηλ ηνπ ζπληειεζηνχ ζεξκηθήο   

αγσγηκφηεηνο ή θαη εηο ηελ δηαβξνρήλ ησλ, κε ζνβαξσηέξαο    ζπλεπείαο. Δάλ ε επί 

ηεο ζεξκήο πιεπξάο ηνπ ηνίρνπ ζηξψζηο      είλαη δηαπεξαηή ππφ ηνπ πδξαηκνχ, ηφηε 

ν πδξαηκφο νδεχεη πξφο    ηελ εμσηεξηθήλ ζηξψζηλ θαη πγξνπνηείηαη επί ηεο έζσ 

επηθαλείαο ηεο εμσηεξηθήο ζηξψζεσο, ηδηαηηέξσο φηαλ ε   ζεξκνθξαζία απηήο είλαη 

ρακεινηέξα ηνπ ζεκείνπ δξφζνπ, δηαβξέρσλ ηνλ ηνίρνλ, κε θίλδπλνλ λα κεηαβιεζή 

εηο πάγνλ  ελ πεξηπηψζεη παγεηνχ θαη λα πξνθαιέζε θαηαζηξνθάο ιφγσ ηεο 

δηνγθψζεψο ηνπ. Ζ δεκηνπξγία χδαηνο ζπκππθλψζεσο εηο ην εζσηεξηθφλ ησλ 

ζηνηρείσλ    θαηαζθεπήο δχλαηαη λα πξνιεθζή: 
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      4.1.2.1  δηα κεηψζεσο ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο ηνπ αέξνο εηο ηνπο  εζσηεξηθνχο 

ρψξνπο (π.ρ. δηα θαινχ αεξηζκνχ) 

 

      4.1.2.2  δη` απμήζεσο ηεο αληηζηάζεσο εηο ηελ δηαπεξαηφηεηα πδξαηκνχ ηεο 

ζεξκήο πιεπξάο ησλ ηνίρσλ θαη νξνθψλ  (π.ρ. δηα ηεο παξεκβνιήο θξαγκάησλ 

πδξαηκνχ) 

 

      4.1.2.3  δηα κεηψζεσο ηεο αληηζηάζεσο εηο ηελ δηαπεξαηφηεηα  πδξαηκνχ ηεο 

ςπρξάο πιεπξάο ησλ ηνίρσλ (π.ρ. ρξεζηκνπνίεζηο   πιηθψλ κε κηθξάλ αληίζηαζηλ εηο 

ηελ δηαπεξαηφηεηα πδξαηκνχ, ψζηε ε ςπρξά πιεπξά λα έρε ηελ δπλαηφηεηα 

εμαηκίζεσο). 

 

      4.2  Γηαπεξαηφηεο εηο αέξα ησλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπήο θαη ηδηαηηέξσο ησλ 

εμσηεξηθψλ (παξάζπξα θαη ζχξαη) 

 

      4.2.1    Σνίρνη θαη νξνθαί, ηδίσο φηαλ είλαη επηρξηζκέλα, έρνπλ   γεληθψο κηθξάλ 

δηαπεξαηφηεηα εηο αέξα θαη ε εθ ηεο αηηίαο   απηήο απψιεηα ζεξκφηεηνο, ιφγσ 

ζεξκηθήο κεηαθνξάο, είλαη  κηθξά. Αληηζέησο κεγάιαη πνζφηεηεο ζεξκφηεηνο 

ράλνληαη δηα ησλ   αξκψλ ησλ παξαζχξσλ θαη ησλ ζπξψλ θαη δηα ηνχην πξέπεη   

φινη νη αξκνί λα ζθξαγίδσληαη θαιψο. Σνχην ηζρχεη   ηδηαηηέξσο δηα ηνπο αξκνχο 

κεηαμχ ηνπ πιαηζίνπ ηνπ  παξαζχξνπ θαη ηνπ ηνίρνπ, θαζψο θαη δηα ηνπο αξκνχο  

δηαζηνιήο εηο ζηνηρεία θαηαζθεπήο κεγάιεο επηθαλείαο  Δίο ηελ πεξίπησζηλ 

παξαζχξσλ θιεηνκέλσλ ηδηαηηέξσο αεξνζηεγψο, π.ρ. δηα ρξεζηκνπνηήζεσο 

παξεκβπζκάησλ εμ ειαζηηθνχ, είλαη ζθφπηκνλ λα παξέρεηαη δπλαηφηεο ειεγρνκέλνπ 

αεξηζκνχ δηα ζπξίδσλ αεξηζκνχ ή παξνκνίσλ, δηα  ιφγνπο πγηεηλήο δηαβηψζεσο. 

 

      4.2.2     Αλαπλνή δηα ησλ ηνίρσλ κε ηελ έλλνηαλ ηεο αλαλεψζεσο ηνπ  αέξνο εηο 

ηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο δελ γίλεηαη. 

 

      4.2.3     Ζ εκθάληζηο χδαηνο ζπκππθλψζεσο εηο ηελ εζσηεξηθήλ πιεπξάλ   ησλ 

ηνίρσλ θαη νξνθψλ δελ δχλαηαη λα απνθεπρζή ππφ δπζκελείο ζπλζήθαο (κεγάιε 

ζρεηηθή πγξαζία ηνπ ρψξνπ, ηδηαηηέξσο εηο, κηθξνχο, ππθλψο δηαηεηαγκέλνπο 

ρψξνπο ππφ ηζρπξφλ παγεηφλ) νχηε δη` πιηθψλ επηζηξψζεσο αδηαπεξάησλ εηο ηνλ 

πδξαηκφλ (θξάγκαηα πδξαηκνχ) νχηε δηα πξνζηαζίαο εθ   ηεο πγξαζίαο (επίρξηζκα 
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θιπ.).    Μφλνλ ηθαλνπνηεηηθή ζεξκνκφλσζηο ησλ ηνίρσλ θαη νξνθψλ   κεηψλεη ηνλ 

θίλδπλνλ ηεο εκθαλίζεσο χδαηνο ζπκππθλψζεσο. Δίο ηελ πεξίπησζηλ ρψξσλ 

ζπαλίσο ή νπδφισο ζεξκαηλνκέλσλ (καγεηξείσλ ή ινπηξψλ) ε εκθάληζηο χδαηνο 

ζπκππθλψζεσο εηο  ηαο εζσηεξηθάο επηθαλείαο ησλ ηνίρσλ θαη νξνθψλ δελ δχλαηαη  

λα παξεκπνδηζζή αθφκε θαη κε ηελ θαιιηηέξαλ ζεξκνκφλσζηλ. 

 

 

      4.3   Θεξκνρσξεηηθφηεο ησλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπήο 

 

      4.3.1 Ζ ζεξκνρσξεηηθφηεο ησλ ηνίρσλ θαη ησλ νξνθψλ ζπκβάιιεη εηο ην  λα 

εκπνδίδεηαη, θαηά κελ ηνλ ρεηκψλα ε ηαρεία ςχμηο ησλ ρψξσλ, κεηά ηελ δηαθνπήλ 

ηεο ζεξκάλζεσο, θαηά δε ην θαινθαίξη ε ηαρεία ζέξκαλζίο ησλ. Σν απνηέιεζκα 

είλαη ηφζνλ θαιιίηεξνλ  φζνλ κεγαιπηέξα είλαη ε ζεξκνρσξεηηθφηεο ησλ ζηνηρείσλ 

θαηαζθεπήο θαη  φζνλ επλντθσηέξα είλαη ε ζέζηο απηψλ κέζα εηο  ην ρψξνλ. 

 

      4.3.2  Οηαλ νη εμσηεξηθνί ηνίρνη ή αη νξνθαί πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ  σο 

ηακηεπηαί εμηζνξξνπήζεσο ησλ ζεξκνθξαζηαθψλ δηαθπκάλζεσλ, ηφηε πξέπεη λα 

ηνπνζεηήηαη επί ηεο εμσηεξηθήο πιεπξάο απηψλ   κηα κνλσηηθή ζηξψζηο κε κεγάιελ 

θαηά ην δπλαηφλ αληίζηαζηλ   ζεξκνδηαθπγήο (εμσηεξηθή κφλσζηο). 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΣΙΣΑΔΩ ΘΔΡΜΟΓΙΑΦΤΓΗ L/Λ ΚΑΙ 

ΤΝΣΔΛΔΣΟΤ   ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΗΣΟ  K 

 

Γηα ηελ εθηίκεζηλ ηεο ζεξκνκνλψζεσο ελφο ζηνηρείνπ  θαηαζθεπήο επαξθεί ν 

ππνινγηζκφο ηεο αληηζηάζεσο ζεξκνδηαθπγήο l/Λ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφλ  ηεο 
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εγθαηαζηάζεσο ζεξκάλζεσο θαη δηα εξεχλαο νηθνλνκηθάο απαηηείηαη ν    

ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηνο k.  

 

 Ζ αληίζηαζηο ζεξκνδηαθπγήο l/Λ ελφο ζηνηρείνπ θαηαζθεπήο       ππνινγίδεηαη απφ 

ηα πάρε d εηο κέηξα ησλ ζηξψζεσλ ησλ     πιηθψλ θαη ηνπο αληηζηνίρνπο 

ζπληειεζηάο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηνο ι εηο kcal/mh c ή w/mk: 

 

                1    d1     d2   d3        dn 

               --- = ---  + -- + --  + ... --   είο m^2*h*νC/kcal ή m^2*K/W 

                Λ     ι1    ι2   ι3        ιn   

 

Ζ αληίζηαζηο ζεξκνπεξαηφηεηνο l/k ππνινγίδεηαη σο άζξνηζκα    ησλ αληηζηάζεσλ 

ζεξκηθήο κεηαβάζεσο πξφο ηνλ αέξα θαη ηεο   αληηζηάζεσο ζεξκνδηαθπγήο: 

 

1     1      1     1 

--- = ---- + --- + --- 

k     ai     Λ     αa 

 

7.  ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΔΩ 

 

      7.1 Καζνξηζκφο ζεξκνθξαζηψλ ρψξσλ 

 

      7.1.1 Ζ απαηηνπκέλε ζεξκνθξαζία ησλ ζεξκαηλνκέλσλ ρψξσλ 

            θηηξίσλ, πξφο άλεηνλ δηακνλήλ, θαζνξίδεηαη βάζεη ηεο ρξήζεσο 

            ησλ ρψξσλ εηο ηνλ Πίλαθα 5. 

 

Θεξκνθξαζία ρψξσλ ελδηαηηήζεσο 

----------------------------------------------------------------------- 

Υψξνη                                           βαζκ.C 

-------------------------------------------------------------------------- 

1. Καηνηθίαη 

Καζεκεξηλά, ππλνδσκάηηα,                               + 20 

θνπδίλαη Πξνζάιακνη, δηάδξνκνη                      + 15 

W.C.                                                                     + 10 
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Κιηκαθνζηάζηα                                                    + 22 

Λνπηξά 

 

 

      7.1.2  Αη ζεξκνθξαζίαη ησλ ρψξσλ ζεάηξσλ, εξγνζηαζίσλ, λνζνθνκείσλ, 

εθθιεζηψλ θιπ. ζα θαζνξίδσληαη θαηφπηλ κειέηεο ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ θαη 

απαηηήζεσλ, θαηά πεξίπησζηλ. 

 

      7.1.3  Δίο ζπλερέο ζχζηεκα δνκήζεσο κεηαμχ εθηηζκέλσλ θηηξίσλ θαη δη` φζνλ 

ηκήκα επξίζθνληαη ελ επαθή, σο ζεξκνθξαζία   ηνπ γεηηληάδνληνο θηηξίνπ, εθ` φζνλ 

ηνχην ζεξκαίλεηαη δηα   ηηλνο ζπζηήκαηνο ζεξκάλζεσο, δηα ηνπ νπνίνπ 

επηηπγράλεηαη   κέζε ζεξκνθξαζία εηθνζηηεηξαψξνπ θαη` ειάρηζηνλ +15 β.C  

ιακβάλεηαη ή ησλ + 15 β.C, εθ` φζνλ ηνχην δελ ζεξκαίλεηαη     ιακβάλεηαη δηα ηελ 

Εψλελ Α ή ησλ + 10 β.C δηα ηελ Εψλελ Β ή ησλ  + 7 β.C θαη δηα ηελ Εψλελ Γ ή ησλ 

+ 3 β.C. 

 

      7.1.4  Χο κε ζεξκαηλφκελνη ρψξνη ζεσξνχληαη ρψξνη ησλ νπνίσλ ε  

ζεξκνθξαζία δελ αληαπνθξίλεηαη πξφο ηαο ηηκάο ηνπ Πίλαθνο 5  ελ ζπλαξηήζεη ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ πξννξηζκνχ ησλ 

 

 

    7.1.5  Χο ζεξκνθξαζία ρψξσλ επξηζθνκέλσλ θάησζελ επηθιηλνχο κε  κνλσκέλεο 

ζηέγεο (π.ρ. θεξακνζθεπνχο ή εθ θχιισλ  ακηαληνηζηκέληνπ ) ζα ιακβάλεηαη ε 

κέζε ειαρίζηε εμσηεξηθή  ζεξκνθξαζία επεπμεκέλε θαηά 3 β.C. Ζ ππνθεηκέλε ηεο 

ζηέγεο νξνθή ηνπ ηειεπηαίνπ νξφθνπ ζα πιεξνί ηαο απαηηήζεηο ηεο    παξαγξ. 

7.2.2. Οκνίσο, ηαο απηάο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ  7.2.2 ζα πιεξνί ε επηθιηλήο 

ζηέγε, εθ` φζνλ ε εθαξκνγή ηεο  κνλψζεσο γίλεη επ` απηήο αληί επί ηεο 

ππνθεηκέλεο νξνθήο ηνπ   ηειεπηαίνπ νξφθνπ 

 

    7.1.6  Χο ζεξκνθξαζία κε ζεξκαηλνκέλσλ εκηυπνγείσλ ε ππνγείσλ ρψξσλ κεηά 

ζπξψλ θαη παξαζχξσλ πξφο ηνλ εμσηεξηθψλ ρψξν ζα ιακβάλεηαη δηα ηελ Εψλελ Α 

ή ησλ + 10 β.C, δηα ηελ Εψλελ Β ή ησλ + 7 β.C θαη δηα ηελ Εψλελ Γ ή ησλ +3 β.C. 
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    7.1.7  Γηα ηνλ ππνινγηζκφλ ησλ πξφο ην έδαθνο απσιεηψλ ρψξσλ ελ επαθή πξφο 

ην έδαθνο, σο ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά εζσηεξηθνχ  ρψξνπ θαη εδάθνπο ΓΣ ζα 

ιακβάλεηαη ην ήκηζπ ηεο δηαθνξάο  ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ππ` φςηλ ρψξνπ θαη ηεο 

κέζεο ειαρίζηεο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο. 

 

    7.2   Καζνξηζκφο νξίσλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπήο 

 

    7.2.1 Γεληθψο νη εμσηεξηθνί ηνίρνη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ  ζηνηρείσλ εθ 

ζθπξνδέκαηνο (ππνζηπιψκαηα, δνθνί) παληφο  θηηξίνπ, δελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ 

ζπληειεζηήλ ζεξκνπεξαηφηεηνο   k κεγαιχηεξνλ ησλ 0,6 kcal/m^2*h*νC ή 0,7 

W/m^2*K. 

 

    7.2.2  Γηα πάζαλ νξηδνληίαλ επηθάλεηαλ θαη νξνθήλ, ε νπνία απνρσξίδεη 

ζεξκαηλφκελνλ ρψξνλ εθ ηνπ ειεπζέξνπ αέξνο, είηε πξφο ηα άλσ    είηε πξφο ηα 

θάησ (π.ρ. θαηαζθεπή επί ππνζηπισκάησλ PILOTIS),    δένλ φπσο ν ζπληειεζηήο 

ζεξκνπεξαηφηεηνο k κε ππεξβαίλεη ην    φξηνλ ησλ 0,4 kcal/m^2*h*oC ή 0,5 

W/m^2*K. 

 

    7.2.3  Γάπεδα θείκελα επί ηνπ εδάθνπο ή δάπεδα ππεξθείκελα θιεηζηνχ κε 

ζεξκαηλνκέλνπ ρψξνπ (ππνγείνπ, εκηυπνγείνπ, ηζνγείνπ ή θαη   νξφθνπ) δένλ φπσο 

έρνπλ ζπληειεζηήλ ζεξκνπεξαηφηεηνο κε   ππεξβαίλνληα ηα θάησζη φξηα θαηά 

Εψλελ: 

 

 δηα ηελ Εψλελ Α k <= 2,6 kcal/m^2*h*oC ή 3,0 W/m^2*K 

 δηα ηελ Εψλελ Β k <= 1,6 kcal/m^2*h*oC ή 1,9 W/m^2*K 

 δηα ηελ Εψλελ Γ k <= 0,6 kcal/m^2*h*oC ή 0,7 w/m^2*K 

 

    7.2.4  Γηαρσξηζηηθνί ηνίρνη πξφο κε ζεξκαηλνκέλνπο θιεηζηνχο ρψξνπο δένλ 

φπσο έρνπλ ζπληειεζηήλ ζεξmνπεξαηφηεηνο κε ππεξβαίλνληα  ηα θάησζη φξηα θαηά 

Εψλελ: 

 

 δηα ηελ Εψλελ Α k <= 2,6 kcal/m^2*h*oC ή 3,0 W/m^2*K 

 δηα ηελ Εψλελ Β k <= 1,6 kcal/m^2*h*oC ή 1,9 W/m^2*K 
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 δηα ηελ Εψλελ Γ k <= 0,6 kcal/m^2*h*oC ή 0,7 W/m^2*K 

            

      7.3   Καζνξηζκφο νξίσλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ θηηξίσλ 

 

 

   7.3.5  Απψιεηα ζεξκφηεηνο εμ αεξηζκνχ 

 

    7.3.5.1 Παξάζπξα 

 

Γηα λα πεξηνξηζηνχλ αη απψιεηαη ζεξκφηεηνο εμ αεξηζκνχ  πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη εμσηεξηθαί ζχξαη θαη παξάζπξα, πνιχ θαιήο θαηαζθεπήο εθ 

μχινπ κε ππνθεηκέλνπ εηο παξακφξθσζηλ ή εμ αινπκηλίνπ εηδηθψλ δηαηνκψλ, 

θέξνληα ζηεγαλνπνηεηηθά ζπζηήκαηα είηε επθφισο αιιαζζφκελα είηε κε 

ππνθείκελα εηο γήξαλζηλ. Βειηίσζηο ησλ μπιίλσλ θαηαζθεπψλ δχλαηαη λα επέιζε 

εηο ζεκαληηθφλ βαζκφλ δηα ηεο ρξεζηκνπνηήζεσο ζηεγαλνπνηεηηθψλ ισξίδσλ 

αθξψδνπο ειαζηηθνχ εηο ηνπο αξκνχο,  αληηθαζηζηακέλσλ θαηά δηαζηήκαηα. Δίο ηαο 

ζπλήζεηο θαηνηθίαο, δηα ιφγνπο πγηεηλήο, δελ πξέπεη  λα επηδηψθεηαη πιήξσο ε 

ζηεγαλνπνίεζηο ησλ ζπξψλ θαη  παξαζχξσλ εθ` φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ζχζηεκα 

αεξηζκνχ. Δπί άιισλ εηδηθήο ρξήζεσο θηηξίσλ, (π.ρ. ζρνιείσλ, γξαθείσλ   ζεάηξσλ 

θιπ.) δχλαηαη λα γίλεηαη πιήξεο ζηεγαλνπνίεζηο θαη  λα πξνβιέπεηαη εηδηθή 

δηάηαμηο ειεγρνκέλνπ αεξηζκνχ  απνηεινχληνο αληηθείκελνλ εηδηθήο κειέηεο. 

 

    7.3.5.2  Δμσηεξηθά ηκήκαηα θαηαζθεπήο  Δίο αξκνχο επί ηεο πεξηβαιινχζεο 

επηθαλείαο ηνπ θηηξίνπ  θαη ηδηαηηέξσο εηο δηακπεξείο αξκνχο κεηαμχ 

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηκεκάησλ ή κεηαμχ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηκεκάησλ θαη ηνπ             

θέξνληνο ζθειεηνχ, πξέπεη λα ιακβάλσληαη κέηξα ψζηε νχηνη  λα είλαη δηαξθψο θαη 

πξαθηηθψο αδηαπέξαηνη απφ ηνλ αέξα. 

 

    7.3.6  πλνιηθή απψιεηα ζεξκφηεηνο θηηξίνπ ηηλνο  Καηά ηνλ ππνινγηζκφλ ηεο 

ζπλνιηθήο απσιείαο ζεξκφηεηνο             πξέπεη λα ζπλππνινγίδσληαη αη απψιεηαη 

ζεξκφηεηνο εμ  αεξηζκνχ θαη αη εθ κεηαδφζεσο (Βιέπε παξαηήξεζε). Ο δηα ιφγνπο 

πγηεηλήο απαηηνχκελνο ειάρηζηνπο αξηζκφο ελαιιαγψλ αέξνο δχλαηαη λα θαζνξίζε 

ηαο απσιείαο              ζεξκφηεηνο εμ αεξηζκνχ. Ζ απαηηνπκέλε ειαρίζηε πνζφηεο   
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αιιαζνκέλνπ αέξνο δηα θαηνηθίαο ζεσξείηαη ή 0,8 V/H             φπνπ V ν εζσηεξηθφο 

φγθνο ηνπ θηηξίνπ. 

        

    7.4   Οηθνλνκηθψο βειηίζηε ζεξκνκφλσζηο Γηα ηεο θαηά ηελ παξάγξ. 7.3 

απαηηνπκέλεο ζεξκνκνλψζεσο            κεηψλνληαη ζεκαληηθψο αη δαπάλαη 

ζεξκάλζεσο δη` ειαηηψζεσο   ησλ απσιεηψλ ηεο ζεξκφηεηνο.  Αχμεζηο ηεο ζεξκηθήο 

πξνζηαζίαο ησλ θηηξίσλ πέξαλ ησλ νξίσλ ηεο παξαγξάθνπ 7.3 επηθέξεη πεξαηηέξσ 

ειάηησζηλ ησλ ζεξκηθψλ            απσιεηψλ, πιήλ φκσο δηα κεηαβαιιφκελα κέηξα 

ζεξκηθήο πξνζηαζίαο  θαη θφζηνο ελεξγείαο, ην άζξνηζκα ησλ δαπαλψλ ζεξκάλζεσο 

θαη απνζβέζεσο θφζηνπο ζεξκηθψλ κνλψζεσλ έρεη έλα ειάρηζηνλ φξηνλ. Ζ 

ζεξκνκφλσζηο ε νπνία αληηζηνηρεί εηο ην φξηνλ απηφ θαιείηαη νηθνλνκηθψο βειηίζηε 

ζεξκνκφλσζηο. Γη` ππνινγηζηνχ ηεο ζεξκηθήο            πξνζηαζίαο ελφο θηηξίνπ βάζεη 

ησλ ηηκψλ ηεο νηθνλνκηθψο  βειηίζηεο ζεξκνκνλψζεσο δχλαηαη λα επηηεπρζή 

πεξαηηέξσ κείσζηο   ηεο αλαγθαίαο ελεξγείαο δηα ζέξκαλζηλ. 

 

        Γηα ηνχην εηο ηελ πεξίπησζηλ θηηξίσλ κεγάισλ ή ζεκαληηθήο 

αλαιψζεσοθαπζίκσλ ζπληζηάηαη ν ππνινγηζκφο ηεο βειηίζηεο ζεξκνκνλψζεσο θαη 

ε εθαξκνγή ζεξκνκνλψζεσλ κε ηαο νηθνλνκηθψο βειηίζηαο ηηκάο, εθ` φζνλ αη ηηκαί 

απηαί km είλαη κηθξφηεξαη ησλ ηηκψλ ηνπ Πίλαθνο 6. 

 

    Γηα ηνλ ππνινγηζκφλ ηεο βειηίζηεο ζεξκνκνλψζεσο πξέπεη λα δίδεηαη  πξνζνρή 

ηδηαηηέξσο εηο ηνπο αθνινχζνπο παξάγνληαο επηξξνήο: 

 

    Κιηκαηνινγηθνί : ζεξκνθξαζία αέξνο εθηφο ηνπ θηηξίνπ, ζέζηο θηηξίνπ,  πεξίνδνο 

ζεξκάλζεσο, θιπ 

      Καηαζθεπαζηηθνί: γεσκεηξηθφ ζρήκα θηηξίνπ, κέγεζνο παξαζχξσλ, πνηφηεο 

παξαζχξσλ, κφλσζηο ησλ ηνίρσλ θαη ησλ   νξνθψλ, θιπ. 

 

    πζηήκαηνο ζεξκάλζεσο: εθινγή ζπζηήκαηνο ηεο εγθαηαζηάζεσο ζεξκάλζεσο  

θαη κεζφδνπ ξπζκίζεσο  

 

    Οηθνλνκηθνί    
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 Κφζηνο ελεξγείαο, θφζηνο θαηαζθεπήο ηεο εγθαηαζηάζεσο ζεξκάλζεσο, θφζηνο 

θαηαζθεπήο ηνπ                          θηηξίνπ, θφζηνο εμππεξεηήζεσο θεθαιαίνπ, 

δηάξθεηα   δσήο ηνπ θηηξίνπ θιπ. 

 

    7.5   Δηδηθαί νδεγίαη 

 

          πληζηάηαη ηα ζεξκαληηθά ζψκαηα λα εθνδηάδσληαη κε εηδηθνχο,  

ζεξκνζηαηηθήο ιεηηνπξγίαο, ξπζκηζηάο (π.ρ. ζεξκνζηαηηθάο βαιβίδαο εηο 

ζεξκάλζεσο, δηα ζεξκνχ χδαηνο) δηα ησλ νπνίσλ ε  θαηαλάισζηο ζεξκηθήο 

ελεξγείαο πξνζαξκφδεηαη πξφο ηελ εθάζηνηε ζεξκνθξαζίαλ ηνπ ρψξνπ 

επεξεαδνκέλελ αθφκε θαη εθ ηεο ειηαθήο  αθηηλνβνιίαο ή ησλ αλέκσλ.            

Οκνίσο ζπληζηάηαη ε εθαξκνγή ηεηξαφδνπ ή ηξηφδνπ ξπζκηζηηθήο      βαιβίδνο κε 

αληηζηαζκηζηηθφλ ζεξκνζηάηελ εμσηεξηθήο  ζεξκνθξαζίαο, θαζψο θαη ε ξχζκηζηο 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ χδαηνο   θαηά δψλαο δηα ηξηφδσλ ξπζκηζηηθψλ βαιβίδσλ θαη 

ζεξκνζηαηψλ  θαηά δψλαο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη πξνζαξκνγή ηεο θαηαλαιψζεσο            

ζεξκφηεηνο πξφο ηαο εθάζηνηε εηδηθάο θαηξηθάο ζπλζήθαο. Δπίζεο ζπληζηάηαη ε 

ηνπνζέηεζηο σξνινγηαθνχ πξνγξακκαηηζηνχ   πεξηνδηθήο δηαθνπήο ηεο ζεξκάλζεσο 

ή κεηψζεσο ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ ρψξσλ θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο λπθηφο, εθ` φζνλ 

ε ζέξκαλζηο ιεηηνπξγεί θαζ` φινλ ην εηθνζηηεηξάσξνλ. 

8.    ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΦΑΛΙΙΝ ΣΗ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΔΩ 

 

    8.1   Σνίρνη 

 

    8.1.1  Πξνζηαζία έλαληη θαηξηθψλ ζπλζεθψλ 

 Δμσηεξηθνί ηνίρνη εθ ηνηρνπνηταο άλεπ εμσηεξηθνχ επηρξίζκαηνο πξέπεη λα 

θαηαζθεπάδσληαη εμ πιηθψλ ρξίζκαηνο πξέπεη λα θαηαζθεπάδσληαη εμ πιηθψλ 

αλζεθηηθψλ εηο ηνλ παγεηφλ θαη εη ηελ βξνρήλ. Δπί ηεο εμσηεξηθήο πιεπξάο πξέπεη 

λα γίλε επηκειήο αξκνιφγεζηο δηα ηζηκεληνθνλίαο. Δμσηεξηθνί ηνίρνη, νη νπνίνη δελ 

αληαπνθξίλεηαη πξφο ηνπο αλσηέξσ φξνπο, πξέπεη δηα ηελ πξνζηαζίαλ ησλ εθ ηεο 

δηαβξνρήο λα θέξνπλ επί ηεο εμσηεξηθήο πιεπξάο ησλ πδαηνζηεγέο επίρξηζκα  ή 

άιιελ ηθαλνπνηεηηθήλ πξνζηαζίαλ, π.ρ. επέλδπζηλ δηα πιαθψλ θεξακηθψλ, θπζηθνχ 

ιίζνπ, ηερλεηψλ ιηζίλσλ πιαθψλ ή ηζνδπλάκσλ πιηθψλ. Δηδηθή επηκέιεηα πξέπεη λα 

θαηαβάιιεηαη δηα ηελ πξνζηαζίαλ εθ ηελ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ησλ ηνίρσλ ηνπ 

θηηξίνπ νη νπνίνη είλαη εθηεζεηκέλνη εηο ηνπο ςπρξνχο αλέκνπο θαη εηο  πεξηνράο 
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επμεκέλσλ βξνρνπηψζεσλ φισλ ησλ ηνίρσλ νη νπνίνη είλαη εθηεζεηκέλνη εηο ηνπο 

αλέκνπο. 

 

    8.1.2  Γηάηξεζηο εμσηεξηθψλ ηνίρσλ 

Γεληθψο εηο πεξηπηψζεηο δηαηξήζεσο ησλ εμσηεξηθψλ ηνίρσλ δηα ηελ δίνδνλ 

ζσιελψζεσλ πδξεχζεσο, απνρεηεχζεσο ή ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, επηβάιιεηαη 

ή ιήςηο κέηξσλ δηα ηελ πξνζηαζίαλ ηεο ζεξκηθήο κνλψζεσο έλαληη ηεο εηζφδνπ 

χδαηνο ή πγξαζίαο. 

 

 

    8.2   Παξάζπξα θαη ζχξαη 

  Δίο εμσηεξηθνχο ηνίρνπο ρψξσλ δηακνλήο ζπληζηάηαη ή ηνπνζέηεζηο παξαζχξσλ 

δηπιψλ ή κεηά δηδχκσλ ή δηπιψλ παινπηλάθσλ: 

 

 δηα ηελ Εψλελ Β εηο ηαο πιεπξάο ηνπ θηηξίνπ ηαο εθηεζεηκέλαο  εηο ηνπο 

επηθξαηνχληαο ςπρξνχο αλέκνπο  

 δηα ηελ Εψλελ Γ γεληθψο εηο φιαο ηαο πιεπξάο ηνπ θηηξίνπ. 

 

    Δηδηθψηξνλ δηα ηελ Εψλελ Γ εηο πεξηνράο πςνκέηξνπ κεγαιπηέξνπ ησλ600 m, εηο 

εμσηεξηθνχο ηνίρνπο ρψξσλ δηακνλήο επηβάιιεηαη ε ηνπνζέηεζηο παξαζχξσλ 

δηπιψλ ή κεηά δηδχκσλ ή δηπιψλ παινπηλάθσλεηο φιαο ηαο πιεπξάο ηνπ θηηξίνπ. 

 

    8.3  Οξνθαί θαη δάπεδα -Πξνζηαζία έλαληη πγξαζίαο  Οξνθαί ρψξσλ 

επξηζθνκέλσλ θάησζελ πιπληεξίσλ, καγεηξείσλ,           ινπηξψλ, απνρσξεηεξίσλ 

θαη εηέξσλ πγξψλ ρψξσλ πξέπεη λα  πξνζηαηεχσληαη θαηά ηεο πγξαζίαο.           Ζ 

πξνζηαζία θαηά ηεο πγξαζίαο ζα εθαξκφδεηαη αθφκε θαη επί δαπέδσλ θεηκέλσλ 

θαη` επζείαλ επί ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο. 

 

 

 


