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ύλνςε 

 

Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απνηειεί δεηνχκελν, ηδηαίηεξα ζηε ζχγρξνλε επνρή.  Γεδνκέλνπ φηη ηφζν ν νηθηαθφο φζν 

θαη ν ηξηηνγελήο ηνκέαο επζχλνληαη αζξνηζηηθά γηα ην 37% ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ην 36% ησλ νιηθψλ 

εθπνκπψλ CO₂ ζε επίπεδν ΔΔ, αλαδεηθλχεηαη ε επηηαθηηθή αλάγθε ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ηνπ θηεξηαθνχ ηνκέα. 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ζηελ παξνχζα κειέηε εμεηάζηεθε ε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ ππάξρνληνο θηεξίνπ –

Γεκαξρείνπ Βάξεο – Βνχιαο – Βνπιηαγκέλεο κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ θαη πξνηάζεηο θαηάιιεισλ επεκβάζεσλ. Ζ 

αλάιπζε έγηλε κε ηε ρξήζε δχν κεζνδνινγηψλ. ηελ πξψηε πεξίπησζε, θαηαζθεπάζζεθε ην ηξηζδηάζηαην αθξηβέο 

ζρέδην ηνπ θηεξίνπ θαη εηζήρζε ζην πξφγξακκα TRNSYS γηα ηελ πξνζνκνίσζε απηνχ θαη ησλ πξνζδηνξηζκφ ζε 

εηήζηα βάζε ησλ σξηαίσλ θνξηίσλ απηνχ. Με βάζε ηα εμαγφκελα απφ ην TRNSYS απνηειέζκαηα, εθαξκφζζεθαλ 

δηάθνξα ζελάξηα επεκβάζεσλ ζε επίπεδν ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, κε ην ζελάξην ηεο πξνζζήθεο 

ζπκβαηηθήο αληιίαο ζεξκφηεηαο θαη θσηνβνιηατθψλ λα αλαδεηθλχεηαη ην πην ζπκθέξνλ ηφζν ελεξγεηαθά φζν θαη 

νηθνλνκηθά, κε κέζε ειηαθή απφδνζε κεηαηξνπήο ελέξγεηαο ηεο ηάμεο ηνπ 32,7% θαη πεξίνδν απνπιεξσκήο 

ειαθξψο κεγαιχηεξε απφ 5 έηε. ρεηηθά κε ηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ΣΔΔ 

Κ.Δλ.Α.Κ., πξνέθπςε φηη ε βέιηηζηε νηθνλνκηθά ιχζε απνηεινχζε ν ζπλδπαζκφο επεκβάζεσλ ζην θέιπθνο ηνπ 

θηεξίνπ θαη πξνζζήθεο θσηνβνιηατθνχ πεδίνπ ζηελ νξνθή ηνπ θηεξίνπ. 

 

 

Πεξίιεςε 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή ζπλίζηαηαη ζηελ ιεπηνκεξή απνηχπσζε ηνπ δεκαξρείνπ ηεο Βνχιαο κε ρξήζε 

ζρεδηαζηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα εμαρζνχλ απφ ην αλαιπηηθφ ζρέδην ηνπ ρψξνπ γηα ηελ 

ελεξγεηαθή αμηνιφγεζε ηνπ ελ ιφγσ θηεξίνπ κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ΣΔΔ Κ.Δλ.Α.Κ.. Ζ αλάπηπμε ελφο 

κνληέινπ ηνπ θηεξίνπ εληφο ηνπ ινγηζκηθνχ ΣΔΔ Κ.Δλ.Α.Κ. ζα επηηξέςεη ηελ αμηνιφγεζε πηζαλήο εγθαηάζηαζεο 

ζπζηήκαηνο ςχμεο/ζέξκαλζεο ηξνθνδνηνχκελν απφ ειηαθνχο ζπιιέθηεο. Σα ζπζηήκαηα ειηαθήο ςχμεο/ζέξκαλζεο 

απνηεινχλ κηα ξαγδαία αλαπηπζζφκελε ηερλνινγία θαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ε κειέηε πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ 

ζηελ Διιάδα απνηειεί αληηθείκελν έληνλνπ επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ζην ινγηζκηθφ ηνπ ΣΔΔ Κ.Δλ.Α.Κ. ζα αληηπαξαβιεζνχλ κε απνηειέζκαηα 

αληίζηνηρσλ ινγηζκηθψλ κνληεινπνίεζεο, ηα νπνία δηαζέηνπλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηνπο ππνινγηζκνχο ζρεηηθψλ 

ζπζηεκάησλ. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν ηα θχξηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θηλνχληαη ζε δχν βαζηθνχο 

άμνλεο: 

• Ζ αμηνιφγεζε ζπζηεκάησλ ειηαθήο ςχμεο/ζέξκαλζεο ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε πνπ πξνβιέπεη ην 

ινγηζκηθφ ΣΔΔ Κ.Δλ.Α.Κ. 

• Ζ δηεξεχλεζε ηεο αθξίβεηαο πξφβιεςεο ζπκπεξηθνξάο ζπζηεκάησλ ειηαθήο ςχμεο/ζέξκαλζεο απφ ην 

ινγηζκηθφ ΣΔΔ Κ.Δλ.Α.Κ. ρξεζηκνπνηψληαο ζαλ ζπζηήκαηα αλαθνξάο ήδε αλαπηπρζέληα κνληέια ηέηνησλ 

ζπζηεκάησλ ζε πην εμεηδηθεπκέλα πεξηβάιινληα πξνζνκνίσζεο 
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Abstract 

Energy savings is a serious issue, especially in the modern era. As both the residential and tertiary sectors together 

account for 37% of energy consumption and 36% of total CO₂ emissions at EU level, the energetic upgrading of 

these buildings is of significant importance. Towards this direction, the present study examined the energy 

upgrading of the existing building - Town Hall of Vari - Voula - Vouliagmeni using software and suggestions for 

appropriate interventions. The analysis was conducted using two methodologies. In the first case, the building's 

three-dimensional accurate sketch was constructed and introduced into the TRNSYS program for simulation and 

determination of its hourly loads on an annual basis. Based on the TRNSYS outputs, various scenarios of 

electromagnetic equipment upgrading were evaluated, with the scenario of adding a conventional heat pump and 

photovoltaics to prove to be the most energetically and economically efficient, with an average solar conversion 

efficiency of 32.7% and a payback period of slightly longer than 5 years. With regards to the analysis carried out by 

the ΣΔΔ Κ.Δλ.Α.Κ tool, it was found that the best financial solution was the combination of interventions in the 

shell of the building and the addition of a photovoltaic field on the roof of the building. 

 

Summary 

 

The main object of this thesis is to provide a detailed mapping of the municipality of Voula permises using the 

sketchup software tool . Afterwards, the respective data output will be imported to ΣΔΔ Κ.Δλ.Α.Κ software tool in 

order to evaluate the energy efficiency. As a result of developing a bulding model via ΣΔΔ Κ.Δλ.Α.Κ software,an 

evaluation can be raised whether a cooling/thermal system could be placed by solar panels power supply. These 

innovative systems are using cutting edge technologies and are a subject of intense interest in Greek scientific 

community.  

The results of ΣΔΔ Κ.Δλ.Α.Κ tool, will be contrasted to other even more efficient and optimal system models results 

with more computational power. In particular, the main conclusions of this thesis move between two main pillars: 

• Solar cooling/thermal system evaluation according to ΣΔΔ Κ.Δλ.Α.Κ software tool analysis.  

• Investigation of ΣΔΔ Κ.Δλ.Α.Κ prediction accuracy for  solar cooling/thermal systems, using different 

models of such systems as reference in more specialized simulation environments. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ Μεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Παξαγσγή θαη Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο». Με ηελ εθπφλεζε ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο 

κνπ δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα κειεηήζσ, λα απνηππψζσ θαη λα εμεηάζσ ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε 

ελφο θηεξίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Γεκαξρείνπ Βάξεο – Βνχιαο – Βνπιηαγκέλε κε ηε ρξήζε 

ηνπ ινγηζκηθνχ ΣΔΔ Κ.Δλ.Α.Κ. ηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο ήηαλ ε αθξηβήο απνηχπσζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηεξίνπ, ε αμηνιφγεζε ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ ηνπ θαη ε εθαξκνγή 

λέσλ πνιηηηθψλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 

 

ην πιαίζην απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Καζεγεηή θαη επηβιέπνληα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο θ. σηήξην Καξέιια γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο.  

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα απεπζχλσ ζηνλ θ.Πάιιε Πιάησλα θαη ηνλ Ρνπκπεδάθε 

Σξχθσλα γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία, ηελ ππνζηήξημε, ηελ θαζνδήγεζε, ηελ αληαιιαγή ηδεψλ 

αιιά θαη γηα ην ρξφλν πνπ αθηέξσζαλ πξνο επίιπζε απνξηψλ θαη ηπρφλ δεηεκάησλ πνπ 

αλέθππηαλ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο.  

Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ην νηθνγελεηαθφ θαη θηιηθφ κνπ πεξηβάιινλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε, φρη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, αιιά θαη θαζφιε 

ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. 
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 ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. 

 

1.1 Σν ελεξγεηαθό πξόβιεκα 

 

Αλακθίβνια, ε ελέξγεηα δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ αιιά θαη 

γεληθφηεξα  ζε φιεο ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ παξαγσγή ελέξγεηαο απνηεινχζε πάληνηε  

έλα ζέκα ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, άκεζα ζπλδεδεκέλν κε θαζνξηζηηθνχο γηα ηελ αλζξσπφηεηα 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο. 

Δίλαη γλσζηφ φηη κέρξη ην 19ν αη. νη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ηνπ αλζξψπνπ θαιχπηνληαλ κφλν 

απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο φπσο ε ειηαθή, ε αηνιηθή(αλεκφκπινη) ή ε 

πδξαπιηθή(λεξφκπινη). Χζηφζν, κε ηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ έιεπζε ηεο βηνκεραληθήο 

επαλάζηαζεο (~1750), ηα νξπθηά θαχζηκα-θπζηθνί πφξνη ηεο Γεο φπσο ην πεηξέιαην, νη 

γαηάλζξαθεο θαη ην θπζηθφ αέξην απνηέιεζαλ ηηο θχξηεο κνξθέο ελέξγεηαο γηα ηελ αλζξψπηλε 

θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία. Ζ ζπκβνιή ησλ παξαπάλσ πεγψλ ελέξγεηαο αδηακθηζβήηα ήηαλ 

θαζνξηζηηθή φζνλ αθνξά ηελ εμέιημε θαη ηελ πξφνδν φισλ ησλ ζχρξνλσλ θνηλσληψλ. Παξ’φια 

απηά, ε αιφγηζηε ρξήζε ηνπο δεκηνχξγεζε ζηηο κέξεο καο ην απνθαινχκελν «ελεξγεηαθφ 

δήηεκα», έλα πξφβιεκα πςίζηεο ζεκαζίαο ηφζν γηα ην κέιινλ ηεο αλζξψπηλεο δηαβίσζεο φζν 

θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ πιαλήηε. 

Ο ππξήλαο ηνπ ελεξγεηαθνχ πξνβιήκαηνο βξίζθεηαη ζηελ ζπζρέηηζε ησλ ελεξγεηαθψλ 

απνζεκάησλ πνπ δηαξθψο κεηψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο γηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο πνπ δηαξθψο 

απμάλνληαη. Πιένλ, νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο δελ θαιχπηνληαη απφ πφξνπο πνπ ππάξρνπλ 

ειεχζεξα δηαζέζηκνη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θάζε ρψξαο, αιιά απφ πφξνπο πνπ αλζνχζαλ ζε 

κηα κεηνςεθία ρσξψλ, ελψ νη ππφινηπεο θαινχληαη λα θάλνπλ εηζαγσγή. Δμαηηίαο απηήο ηεο 

θαηάζηαζεο νη έληνλεο δηαθπκάλζεηο ζηηο  ηηκέο ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ είλαη αλαπφθεπθθηεο 

θαη φπσο είλαη θπζηθφ επαθφινπζν, νδεγνχλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή εμάξηεζε φισλ ησλ 

θξαηψλ απφ ηηο πξνκεζεπηήξηεο ρψξεο. 

 
Δηθ.  1.1. Η θαηαλάισζε ελέξγεηαο παγθνζκίσο ( δεδνκέλα ηνπ 2015. Κάζε 10000 ΣWh/y 

ηζνδπλακνύλ θαηά κέζν όξν κε 1.142ΣW. [1] 

 

Σαπηφρξνλα, ε ρξήζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ δεκηνπξγεί πνιιά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα 

κε δπζκελέζηαηεο ζπλέπεηεο ζηα νηθνζπζηήκαηα, ζηελ πγεία θαη γεληθφηεξα ζηε δηαβίσζε ηνπ 



2 

 

αλζξψπνπ. Γηζεθαηνκκχξηα ηφλνη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO₂) απειεπζεξψλνληαη θάζε ρξφλν 

ζηελ αηκφζθαηξα θπξίσο απφ ηελ θαχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ, θαζψο θαη άιισλ αεξίσλ, φπσο ην 

κεζάλην, ην ππνμείδην ηνπ αδψηνπ θαη ηα θζνξηνχρα αέξηα αιιάδνληαο ηε ζχζηαζε ησλ αεξίσλ 

πνπ παξέκελε ζηαζεξή γηα δεθάδεο ρηιηάδεο ρξφληα. Ζ αλαηξνπή απηή ηεο ζχζηαζεο έρεη 

πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην θιίκα ηνπ πιαλήηε θαη ε επίδξαζε απηήο ζα γίλεηαη νινέλα 

θαη πην δξαζηηθή κε ηηο αθφινπζεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηβάιινλ  θαη θαη’ επέθηαζε ηεο 

ίδηαο καο ηεο δσήο.  

 

Δηθ.  1.2. Δηήζηεο εθπνκπέο CO₂ ησλ ηεζζάξσλ βαζηθώλ πνκπώλ. Πεγή δεδνκέλσλ: CDIAC; Le 

Quéré et al 2018; Global Carbon Budget 2018[2] 

Σν CO₂ είλαη ην αέξην ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ παξάγεηαη ζπρλφηεξα απφ ηηο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη επζχλεηαη γηα ην 63% ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε πνπ νθείιεηαη ζ’ 

απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ ζπγθέληξσζή ηνπ ζηελ αηκφζθαηξα είλαη ζήκεξα θαηά 40% 

πςειφηεξε απφ φ,ηη θαηά ηελ έλαξμε ηεο εθβηνκεράληζεο. Άιια αέξηα ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ εθιχνληαη ζε κηθξφηεξεο πνζφηεηεο αιιά παγηδεχνπλ ηε ζεξκφηεηα πνιχ 

πεξηζζφηεξν απφ ην CO₂, θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο είλαη θαηά πνιχ ηζρπξφηεξα. 

Σν κεζάλην επζχλεηαη γηα ην 19% ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε απφ αλζξσπνγελείο αηηίεο 

θαη ην ππνμείδην ηνπ αδψηνπγηα ην 6% [3]. Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ειεπζεξψλεηαη ζηελ 

αηκφζθαηξα απφ ηελ θαχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ ζε εθαξκνγέο πνπ ζπλδένληαη θαηά θχξην ιφγν 

κε ηα θηήξηα, ηηο κεηαθνξέο θαη ηηο βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο ελψ ην κεζάλην πξνέξρεηαη 

απφ δηάθνξα νξγαληθά απφβιεηα θαη ηελ θηελνηξνθία. Δλδεηθηηθά λα αλαθεξζεί φηη ε Δπξψπε 

ζπκβάιεη θαηά 10% ζην ζχλνιν ησλ εηήζησλ εθπνκπψλ CO₂, ε Κίλα θαηά 27%, ε Ηλδία ην 7% 

θαη νη Ζ.Π.Α θαηά 15% [2]. 

Οη εθπνκπέο ηνπ CO₂, ην νπνίν είλαη ην θαηεμνρήλ ππεχζπλν αέξην γηα ην θαηλφκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, πξνέξρνληαη θαηά 94% απφ ηνλ επξχηεξν ελεξγεηαθφ ηνκέα (πξσηνγελή 

παξαγσγή). Σα νξπθηά θαχζηκα ζεσξνχληαη φηη ζπκβάιινπλ δξακαηηθά ζηηο εθπνκπέο, ελψ 

κφλν ε θαηαλάισζε πξντφλησλ πεηξειαίνπ ζπκβάιεη θαηά 50% ζηηο εηήζηεο ζπλνιηθέο 

εθπνκπέο ηνπ CO₂ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε [4]. Καζψο νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο 

πνιιαπιαζηάδνληαη, πξνθχπηνπλ δηάθνξα ζέκαηα. Σα θχξηα ζπλεηζθέξνπλ αξλεηηθά ζηελ 

εμάληιεζε ησλ απνζεκάησλ νξπθηνχ πινχηνπ, ζηηο νινέλα θαη δπζκελέζηεξεο επηπηψζεηο πνπ 

έρεη ε ρξήζε νξπθηψλ θαπζίκσλ ζην πεξηβάιινλ θαη ζηηο έληνλεο δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ ησλ 
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νξπθηψλ θαπζίκσλ, θαζψο θαη ζηελ αλάγθε κείσζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο εμάξηεζεο 

ησλ ρσξψλ θαηαλαισηψλ απφ ηηο πξνκεζεχηξηεο ρψξεο. Σν ζχγρξνλν παγθφζκην ελεξγεηαθφ 

δήηεκα έρεη αλαρζεί ζε πεγή ζεκαληηθψλ γεσπνιηηηθψλ πξνβιεκάησλ, ρξφληαο νηθνλνκηθήο 

αζηάζεηαο, αλεζπρεηηθήο πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο θαη ζνβαξψλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. 

Ζ πξνβιεπφκελε εμέιημε ηεο ζεκεξηλήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ζηα πξνζερή έηε ζα εληείλεη ηελ 

αλάγθε απεμάξηεζεο απφ ηα νξπθηά θαχζηκα, γη’ απηφ άιισζηε θαη νη αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο απνηεινχλ ηελ ελαιιαθηηθή ιχζε ζην ελεξγεηαθφ θαη πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα. 

Πνιιέο ρψξεο επελδχνπλ πιένλ ζηελ αλάπηπμε, ηε δηάδνζε θαη ηελ εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ 

πνπ ζα αμηνπνηήζνπλ ζην κέγηζην βαζκφ ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 

 

Δηθ.  1.3. Πξσηνγελήο θαηαλάισζε ελέξγεηαο παγθνζκίσο, κεηξεκέλε ζε ΣWh αλα ρξόλν. Με ηνλ 

όξν άιιεο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο λννύληαη όιεο νη λέεο αλαλεώζηκεο ηερλνινγίεο πέξαλ ησλ 

γλσζηώλ (ειηαθή, αηνιηθή, πδξνειεθηξηθή θηιπ.). Πεγή αλαθνξάο: Vaclav Smil (2017), Energy 

Transitions: Global and National Perspectives. & BP Statistical Review of World Energy[5] 

 

1.2 Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηα θηήξηα 

1.2.1 Ζ ελεξγεηαθή θαηάζηαζε ησλ θηεξίσλ ζηελ Δπξώπε 

Ζ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ηδαληθά ε εμάιεηςε ηεο ζπαηάιεο ελέξγεηαο είλαη 

ζεκαληηθνί ζηφρνη ζε παγθφζκην επίπεδν. Γηα ηελ αλάζρεζε ησλ επηπηψζεσλ θαηά ηνπ πιαλήηε 

θξίλεηαη αλαγθαία ε εθαξκνγή πνιηηηθψλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε θαη ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηεο 

ελέξγεηαο κε ηαπηφρξνλε ζηφρεπζε ηνπ «παθέηνπ 20-20-20» βάζεη ηνπ νπνίνπ ην 2020 ε ΔΔ 

νθείιεη λα εμνηθνλνκήζεη 20% ελέξγεηα, λα κεηψζεη 20% ηνπο εθιπφκελνπο ξχπνπο ζε ζρέζε κε 

ην 1990 θαη λα δηαηεξήζεη ην επίπεδν δηαβίσζεο [6]. Δπίθεληξν ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ηεο 

ΔΔ είλαη ε πινπνίεζε ψζηε λα θαιχπηεη ην 20% ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο έσο ην 2020 [6]. Με άιια ιφγηα, ε ΔΔ έρεη δεζκεπηεί λα έρεη θαηαλάισζε 

πξσηνγελνχο ελέξγεηαο πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 1.483 Mtoe θαη ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο 
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πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 1.086 Mtoe ην 2020. Γηα ην 2030, επηδηψθεηαη κείσζε θαηά 40% ησλ 

εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, αχμεζε ηεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζε 27% 

θαη βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαηά 27% [6]. Σέινο, ν ζηφρνο γηα ην 2050 είλαη ε 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 80-95%, ζπλεπψο ε παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο απνδεζκεπκέλε απφ ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα [6]. 

 

Δηθ.  1.4. Δπηδησθόκελα θιηκαηηθά απνηειέζκαηα γηα ην 2020 θαη 2030. Πεγή αλαθνξάο: 

Δλεξγεηαθή έλσζε θαη θιηκαηηθή αιιαγή, EE 2017  [6] 

Με ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηφρσλ ζεκαληηθή θξίζεθε ε έμεηαζε ησλ 

βαζηθψλ θαηαλαισηψλ ελέξγεηαο φπσο είλαη ηα θηήξηα, ηα κέζα κεηαθνξάο θαη νη βηνκεραλίεο 

κε ζθνπφ ηελ κείσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπο. Αλ παξαηεξήζεη θαλείο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (Δ.Δ.), ην ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο (ζρεδφλ 40%) 

νθείιεηαη ζηνλ θηεξηαθφ ηνκέα φπσο επηβεβαηψλεηαη θαη παξαθάησ [7]. 

 

Δηθ.  1.5. Καηαλαισηέο ελέξγεηαο ζηελ Δ.Δ 

33% 

21% 7% 

37% 

2% 

Μεταφορζσ  

Βιομθχανία 

Βιομθχανικά κτίρια  

Κτίρια οικιςτικισ χριςθσ  

Γεωργία 
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Όπσο πξνθχπηεη απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα ε κειέηε ησλ ελεξγεηθψλ θαηαλαιψζεσλ ζηα 

θηήξηα θξίζεθε επηηαθηηθή. Γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο, δφζεθαλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα 

θάζε θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. Κάζε ρψξα εθάξκνζε κηα κέζνδν ππνινγηζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θηεξίσλ θαη ηέζεθαλ νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ψζηε λα είλαη 

ελεξγεηαθά απνδεθηφ. Ζ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηεξίσλ είλαη έλαο 

νηθνλνκηθά απνδνηηθφο ηξφπνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηε βειηίσζε 

ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο, δεκηνπξγψληαο παξάιιεια ζέζεηο εξγαζίαο θπξίσο ζηνλ 

νηθνδνκηθφ ηνκέα θαη ε Δπξψπε δελ πξέπεη λα ππνηηκά ην δπλεηηθφ νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηηο 

επελδχζεηο ζε θηήξηα κε ηδηαίηεξα πςειή ελεξγεηαθή απφδνζε.  

 

1.2.2 Αμηνιόγεζε ησλ θηεξηαθώλ πξνηύπσλ ζηελ Δπξώπε 

Ζ ελεξγεηαθή απφδνζε ζηα θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα αλαγλσξίδεηαη παγθνζκίσο σο κηα 

πξαθηηθή θαη νηθνλνκηθή κέζνδν πνπ ζθνπφ έρεη ηελ κείσζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηα 

νηθηζηηθά θαη εκπνξηθά θηήξηα. Όιεο νη ρψξεο δηεζλψο ζρεδηάδνπλ θαη εθαξκφδνπλ πνιηηηθέο θαη 

πξνγξάκκκαηα ζε νηθηζηηθά θαη εκπνξηθά θηήξηα ψζηε λα κεηψζνπλ ηηο απψιεηεο ελέξγεηαο ζε 

θαηλνχξγηα αιιά θαη πθηζηάκελα θηήξηα. 

Ζ αλαζεσξεκέλε επξσπατθή νδεγία (2018/844/ΔΔ) πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 19 Ηνπλίνπ 2018 γηα 

ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηεξίσλ απνηειεί γλψκνλα  γηα θάζε θξάηνο κέινο ηεο 

Δπξσπαηθήο Έλσζεο θαη ζα πξέπεη λα είλαη ηζνδχλακα ζεβαζηή. Σα βαζηθά ζηνηρεία απηήο ηεο 

Δπξσπαηθήο νδεγίαο είλαη ηα εμήο [8]: 

 Οη ρψξεο ηεο ΔΔ ζα πξέπεη λα ζέζνπλ ζε εθαξκνγή ηζρπξφηεξεο θαη καθξνπξφζεζκεο  

ζηξαηεγηθέο αλαβάζκηζεο ησλ θηεξίσλ, κε ζηφρν ηελ πιήξε απνδέζκεπζε απηψλ απφ ηηο 

εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

 Οη έμππλεο ηερλνινγίεο ζα πξέπεη λα πξνσζεζνχλ πεξαηηέξσ, γηα παξάδεηγκα κέζσ ηεο 

ρξήζεο ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ θηεξίσλ θαη ζε ζπζθεπέο πνπ ξπζκίδνπλ 

ηε ζεξκνθξαζία ζε επίπεδν δσκαηίνπ. 

 Οη ρψξεο ηεο ΔΔ ζα πξέπεη λα εθθξάζνπλ ηηο εζληθέο ηνπο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο κε ηξφπνπο πνπ επηηξέπεη ε δηεζλήο αγνξά. 

 Όια ηα λέα θηήξηα πξέπεη λα είλαη θηήξηα ζρεδφλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο έσο 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2020. Γηα ηα δεκφζηα θηήξηα ζα ίζρπε ε εκεξνκελία 31 Γεθεκβξίνπ 

2018. 

 Σα πηζηνπνηεηηθά ελεξγεηαθήο απφδνζεο πξέπεη λα εθδίδνληαη φηαλ έλα θηήξην πσιείηαη 

ή ελνηθηάδεηαη θαη πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλνληαη ζε φιεο ηα επίζεκα έγγξαθα γηα 

ηελ πψιεζε ή ηελ ελνηθίαζε θηεξίσλ. 

 Οη ρψξεο ηεο ΔΔ πξέπεη λα ζεζπίζνπλ ζπζηήκαηα επηζεψξεζεο γηα ζπζηήκαηα 

ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ ή λα εθαξκφζνπλ κέηξα ηζνδχλακνπ απνηειέζκαηνο. 

 Οη ρψξεο ηεο ΔΔ πξέπεη λα θαζνξίζνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

γηα ηα λέα θηήξηα, ηα φξηα ηα νπνία ηίζεληαη ψζηε λα θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε 

αλαθαίληζε πθηζηάκελσλ θηεξίσλ θαη ε αληηθαηάζηαζε ή ε αλαθαίληζε ζηνηρείσλ 

θηεξίσλ (ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη ςχμεο, ζηέγεο, ηνίρνη θιπ.), 

 Οη ρψξεο ηεο ΔΔ πξέπεη λα θαηαξηίζνπλ θαηαιφγνπο εζληθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέηξσλ 

γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηεξίσλ. 



6 

 

1.2.3 Αλαζεσξεκέλε Οδεγία γηα ηελ Δπξσπατθή Απόδνζε ησλ θηεξίσλ, ΔPBD - Energy 

performance of buildings directive 

Σν βαζηθφ λνκνζεηηθφ κέζν πνπ ζα νδεγήζεη ζηα ελ δπλάκεη απνζέκαηα ελέξγεηαο απφ ηνλ 

νηθνδνκηθφ ηνκέα είλαη ε Oδεγία γηα ηελ Δλεξγεηαθή Απφδνζε ησλ Κηεξίσλ (EPBD- Energy 

performance of buildings directive), ζπλνδεπφκελε θαη απφ άιιεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο φπσο είλαη 

ε νδεγία γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, νη νδεγίεο γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ε 

νδεγία γηα ην νηθνινγηθφ ζρεδηαζκφ.  

Ζ Oδεγία γηα ηελ Δλεξγεηαθή Απφδνζε ησλ Κηεξίσλ ξπζκίδεη ηφζν ηα «παζεηηθά» κέηξα γηα ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ θηεξίνπ, φζν θαη ηα «ελεξγεηηθά ζπζηήκαηα», φπσο είλαη ε  

ζέξκαλζε, ε ςχμε θαη ν θσηηζκφο. χκθσλα κε ηε νδεγία EPBD εηζήρζεζαλ πηζηνπνηεηηθά, ηα 

νπνία πνζνηηθνπνηνχλ ηελ ελεξγεηαθή θαηάζηαζε ελφο θηεξίνπ, επηηξέπνληαο ηε ζπγθξηηηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ. Θα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζεί φηη ηα πηζηνπνηεηηθά πεξηιακβάλνπλ 

έλαλ θαηάινγν κε νηθνλνκηθά απνδνηηθά κέηξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 

Μεηά ηελ πξψηε έθδνζε, ε επηθαηξνπνηεκέλε νδεγία αλαθέξεηαη ζε βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο  

εηζάγνληαο ηελ θηιφδνμε έλλνηα ησλ θηεξίσλ πνπ θαηαλαιψλνπλ ζρεδφλ κεδεληθή θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ζπζηήκαηα αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Μεηά ην 2020, απηφ 

ζα είλαη ππνρξεσηηθφ γηα φιεο ηηο λέεο θαηαζθεπέο έλσ γηα ηηο δεκφζηεο θαηαζθεπέο ε νδεγία 

νθείιεηαη λα εθαξκφδεηαη απφ 1/2019 [8]. 

Βάζεη ηεο θνηλνηηθήο Οδεγίαο 2010/31/ΔΔ (άξζξν 2): "Κηήξην κε ζρεδφλ κεδεληθή θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο" λνείηαη έλα θηήξην κε πνιχ πςειή ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ νπνίνπ ε ζρεδφλ 

κεδεληθή ή πνιχ ρακειή πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ 

ηνπ αλαγθψλ, θαιχπηεηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη επηηφπνπ ή πιεζίνλ ηνπ θηεξίνπ.Σα θηήξηα 

ζρεδφλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο (nZEB) ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ δνκηθά ζηνηρεία 

πςειψλ ελεξγεηαθψλ πξνδηαγξαθψλ, Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο ηδηαίηεξα πςειήο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο θαη έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο θαηαλάισζεο ηνπο ελέξγεηαο ζα θαιχπηεηαη απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Όζνλ αθνξά ηελ ηειηθή επζχλε ηεο εθαξκνγήο ηνπ EPBD είλαη ζπλήζσο ησλ εθάζησηε 

ζρεηηθψλ ππνπξγίσλ αλα θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. , φπσο είλαη ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ θαη 

Μεηαθνξψλ. Ζ πξαγκαηηθή επηβνιή ηεο νδεγίαο EPBD αλαηίζεηαη ζε ηνπηθφ επίπεδν κέζσ 

θαλνληζκψλ θαη νδεγηψλ. Αλάινγα κε ην επηιεγκέλν κνληέιν, νη ηνπηθέο θπβεξλήζεηο ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνζιάβνπλ ειεγθηέο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, νη νπνίνη είλαη επίζεκα 

δηαπηζηεπκέλνη, γηα ηελ ηειηθή εθηέιεζε. 

Σέινο, ε νδεγία EPBD αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα φηη ε ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηεξίσλ πξέπεη 

λα ππνινγίδεηαη βάζεη κεζνδνινγίαο, ε νπνία κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί ζε εζληθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Χζηφζν, ε κεζνδνινγία απηή πξέπεη λα εμεηάδεη ηα πθηζηάκελα 

επξσπατθά πξφηππα. 
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1.2.4 Δλεξγεηαθή θαηάζηαζε ησλ θηεξίσλ ζηελ Διιάδα 

Σα πνζνζηά θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα δελ θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ αηζζεηέο  

δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηα επξσπατθα πνζνζηά πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηε παξαπάλσ ελφηεηα. Ο 

θηεξηαθφο ηνκέαο είλαη ππεχζπλνο γηα ην 26% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλαιηζθψκελεο ελέξγεηαο, 

πνζνζηφ πνπ θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ εθαξκνγή κέηξσλ ζηε ρψξα καο ζε ζπκθσλία πάληα κε 

ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ ΔΔ [4]. 

 

Δηθ.  1.6. Πνζνζηό θαηαλάισζεο ηειηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα αλά ηνκέα. Πεγή αλαθνξάο: 

ΚΑΠΔ CRES Centre for Renewable Energy sources and saving, 2018[4] 

χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011, ην ειιεληθφ θηεξηαθφ απφζεκα (4.105.637 θηήξηα) 

απνθιεηζηηθήο ρξήζεο θαη κηθηήο ρξήζεο θαηά είδνο θχξηαο ρξήζεο, απνηειείηαη θαηά 79% απφ 

θαηνηθίεο, ελψ ηα κε νηθηζηηθά θηήξηα αληηπξνζσπεχνπλ ην 21% [9]. Απηά ζηεγάδνπλ γξαθεία 

θαη εκπνξηθά θαηαζηήκαηα (5%), ζρνιεία (1%), λνζνθνκεία, μελνδνρεία (1%), εθθιεζίεο-

κνλαζηήξηα (1%), εξγνζηάζηα-εξγαζηήξηα (1%) ελψ νη άιιεο ρξήζεηο ησλ θηεξίσλ (12%) 

πεξηιακβάλνπλ θπξίσο εγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ πεξηνδηθή ρξήζε θαη πεξηνξηζκέλε ζπκβνιή 

ζηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο. ηελ Δηθ. 1.7 θαίλεηαη αλαιπηηθά ε θαηαλνκή ησλ 

ειιεληθψλ θηεξίσλ αλά ρξήζε. 

39% 

18% 

13% 

26% 

4% 
Μεταφορζσ  

Βιομθχανία 

Βιομθχανικά κτίρια  

Κτίρια οικιςτικισ 
χριςθσ  

άλλεσ υπθρεςίεσ 
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Δηθ.  1.7. Καηαλνκή θηεξίσλ αλα ρξήζε ην 2011. Πεγή αλαθνξάο: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή 

(ΔΛΣΑΣ)[9] 

Δηδηθά ζε φηη αθνξά ηηο θαλνληθέο θαηνηθίεο, ε απνγξαθή ηνπ 2011  απνηππψλεη ην πιήζνο ησλ 

θαλνληθψλ θαηνηθηψλ λνηθνθπξηψλ πνπ είλαη θαηνηθνχκελα ή θελά, φπσο παξνπζηάδνληαη ζην 

Δηθ. 1.8. Ο αξηζκφο ησλ θαηνηθνχκελσλ λνηθνθπξηψλ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, κεηξήζεθε ζε 

4.105.637 [10]. 

 

Δηθ.  1.8. Καηάζηαζε θαηνηθηώλ (λνηθνθπξηώλ) απνγξαθήο 2011. Πεγή αλαθνξάο: Διιεληθή 

ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) [10] 

χκθσλα κε ηα παξαθάησ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ δηαπηζηψλεηαη φηη ηα θηήξηα πνπ 

θαηαζθεπάζηεθαλ πξηλ ην 1980, δειαδή πξηλ ηεζεί ζε ηζρχ ν θαλνληζκφο ζεξκνκφλσζεο 

θηεξίσλ (ΚΘΚ), αληηζηνηρνχλ πεξίπνπ ζην 58% ηνπ ζπλνιηθνχ δπλακηθνχ (41% είλαη ηα θηήξηα 

πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ πξίλ ην 1970 θαη 17% είλαη ην πνζνζηφ ησλ θηεξίσλ πνπ αλαγέξζεθαλ 

ηελ επφκελε δεθαεηία).ηελ Δηθ.1.9 θαίλεηαη ε θαηαλνκή ηνπ ειιεληθνχ θηεξηαθνχ απνζέκαηνο 

αλά ρξνληθή πεξίνδν θαηαζθεπήο, ζχκθσλα θαη πάιη κε ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο θηεξίσλ ηνπ 

2011[9]. 

 

79,3% 
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Δηθ.  1.9. Καηαλνκή θηεξίσλ αλά ρξνληθή πεξίνδν θαηαζθεπήο Πεγή αλαθνξάο: Διιεληθή 

ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ)[9]  

Παξαηεξείηαη φηη νη ειηθίεο ησλ θηεξίσλ κπνξεί λα θαηαλεκεζνχλ ζε 3 βαζηθέο πεξηφδνπο, νη 

νπνίεο δηαθνξνπνηνχληαη κε βάζε ην πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην, ην νπνίν αξρηθά πηνζεηήζεθε 

ην 1980 κε ηνλ Καλνληζκφ Θεξκνκφλσζεο Κηεξίσλ (ΚΘΚ) θαη ζηε ζπλέρεηα ην 2010 κε ηνλ 

Καλνληζκφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ Κηεξίσλ (ΚΔΝΑΚ) θαη αλάινγα κε ηελ πνηνηηθή 

θαηάζηαζε θαη ηηο εθαξκνδφκελεο ηερλνινγίεο ηνπ θειχθνπο θαη ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ[10]. Καηά ζπλέπεηα, νη ειηθηαθέο θιάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελεξγεηαθή 

απφδνζε είλαη νη παξαθάησ: 

 πξηλ ην 1980, φπνπ ηα θηήξηα είλαη ζεξκηθά απξνζηάηεπηα εθηφο νιίγσλ εμαηξέζεσλ πνπ 

θέξνπλ κφλσζε ζηελ νξνθή θαη νη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπο αλ δελ 

έρνπλ αλαθαηληζηεί, είλαη παιηάο ηερλνινγίαο κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνπλ θαθή 

ελεξγεηαθή απφδνζε, 

 απφ ην 1981 έσο ην 2000, φπνπ ζηαδηαθά εθαξκφδνληαη ζπζηήκαηα ζεξκνκφλσζεο θαη 

άιια κέηξα βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο απφδνζεο, 

 απφ ην 2001 έσο ην 2010, φπνπ αλαπηχζζνληαη θαη εθαξκφδνληαη λέεο ηερλνινγίεο θαη 

πξντφληα .  

Tα λεφηεξα θηήξηα παξνπζηάδνπλ κείσζε ηεο πξαγκαηηθήο ηειηθήο εηδηθήο θαηαλάισζεο 

ζεξκηθήο ελέξγεηαο (kWh/m2 a), ελψ ε ειεθηξηθή απμάλεηαη θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ 

αλαγθψλ θιηκαηηζκνχ. εκεηψλεηαη φηη ε πξαγκαηηθή ηειηθή εηδηθή θαηαλάισζε ζεξκηθήο 

ελέξγεηαο ζηα ειιεληθά θηήξηα είλαη πςειφηεξε απφ ην κέζν φξσλ ησλ θηεξίσλ ζηελ Δπξψπε, 

παξά ηηο επλντθφηεξεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο Διιάδαο. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 

θαθή δηαρείξηζε ελέξγεηαο απφ ηνπο ρξήζηεο αιιά θαη ζηελ θαηαζθεπή θηεξίσλ ρσξίο ηηο 

απαξαίηεηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο [11]. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ην 2011 ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛΣΑΣ) θαηά κέζν φξν, 

θάζε λνηθνθπξηφ ηεο ρψξαο θαηαλαιψλεη 13.994 kWh εηεζίσο γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ 

ηνπ αλαγθψλ εθ ησλ νπνίσλ 10.244 kWh είλαη ζεξκηθή ελέξγεηα θαη 3.750 kWh ειεθηξηθή [12]. 

Με βάζε ηα εμαγψκελα ηεο ίδηαο έξεπλαο, ζηε Δηθ.1.10 θαίλεηαη ε πνζνζηηαία θαηαλνκή 

41% 
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6% 

6% 
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ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο αλά ηειηθή ρξήζε θαη λνηθνθπξηφ φπνπ νη αλάγθεο γηα 

ζέξκαλζε απνηεινχλ ην 64% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο.  

 

Δηθ.  1.10. Πνζνζηηαία θαηαλνκή ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο αλά ηειηθή ρξήζε θαη 

λνηθνθπξηό. Πεγή αλαθνξάο: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ)[9] 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηα θηήξηα θαη ηδηαίηεξα ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα 

απνηειεί ζεκαληηθφ δήηεκα ηφζν γηα ηελ Διιάδα φζν θαη γηα ηελ ΔΔ. Πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκκνξθσζεί κε ηηο νδεγίεο ηεο ΔΔ πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ, ε ειιεληθή θπβέξλεζε 

ζπλέηαμε ηνλ θαλνληζκφ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ θηεξίνπ (Κ.Δλ.Α.Κ.), ν νπνίνο 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηηο επφκελεο ελφηεηεο. 

 

1.2.5 Δζληθό λνκνζεηηθό πιαίζην γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

Σν εζληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ηε βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηεξηαθνχ ηνκέα, πεξηιακβάλεη λφκνπο, θαλνληζκνχο, πξνεδξηθά 

δηαηάγκαηα θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο, εμειίζζεηαη κε κηα ρξνληθή πζηέξεζε παξάιιεια κε 

εθείλν ηεο ΔΔ-28 θαη απφ ην 1975 έσο ζήκεξα δίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1.1 πνπ αθνινπζεί [13]. 

 

Πηλ.  1.1. Δζληθό λνκνζεηηθό πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ηε 

βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ηνπ θηεξηαθνύ ηνκέα 

ΕΣΟ ΦΕΚ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

2015 N4342/2015 ΦΕΚ Αϋ 143/9.11.2015 Ενεργειακι απόδοςθ, τροποποίθςθ και κατάργθςθ 
Οδθγιϊν 

2013 N4342/2013 ΦΕΚ Αϋ 42/19.2.2013 Ενεργειακι απόδοςθ των κτθρίων 

2008 N3661/2008 ΦΕΚ Αϋ 89/19.5.2008 Μζτρα για τθ μείωςθ τθσ ενεργειακισ 
κατανάλωςθσ των κτθρίων και άλλεσ διατάξεισ 

2007 B-651 ΤΑ Α 7 υντιρθςθ ςτισ κλιματιςτικζσ εγκαταςτάςεισ Δθμ. 
κτθρίων κλπ για εξοικονόμθςθ θλεκτρ.ενζργειασ 

2007 B-742 ΤΑ Δ5 Οικονομικά κίνθτρα ςε καταναλωτζσ για τθν 
μείωςθ τθσ ηιτθςθσ ιςχφοσ τον Ιοφλιο του 2007 
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2003 ΤΑ Δ6 Β -266 
Eνδειξθ κατανάλωςθσ ενζργειασ για τισ οικιακζσ 
κλιματιςτικζσ ςυςκευζσ 

2003 ΤΑ Δ6 Β - 267 
Οικιακοί θλεκτρικοί φοφρνοι-υμμόρφωςθ προσ 
τθν οδθγία 2002/40/ΕΚ  

2003 ΤΑ 219 Β - 877 

υγκρότθςθ κφριασ επιτροπισ, και ειδικϊν 
επιτροπϊν αξιολόγθςθσ, των υποβλθκζντων 
επενδυτικϊν προτάςεων ςτο πλαίςιο του μζτρου 
2.1  

2001 YA Δ6/Β/17682 Β -1407 

Απαιτιςεισ ενεργειακισ απόδοςθσ για τα 
ςτραγγαλιςτικά πθνία που προορίηονται για 
λαμπτιρεσ φκοριςμοφ ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν 
Οδθγία 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαικοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 18θσ 
επτεμβρίου 2000.  

1999 ΤΑ Δ6 Β-1792 
Κατανάλωςθ ενζργειασ οικιακϊν λαμπτιρων 
(ΟΔΕΟΚ 98/11) 

1999 ΤΑ Δ6 Β-1526 
Κατευκφνςεισ διεξαγωγισ ενεργειακϊν 
επικεωριςεων  

1998 Ν 2601 Α-81 
Ενιςχφςεισ Ιδ. Επενδφςεων Ανατοκιςμόσ, 
φορολογία κλπ 

1998 ΤΑ Δ6 Β-591 
Κατανάλωςθ ενζργειασ οικιακϊν πλυντθρίων 
πιάτων (ΟΔΕΟΚ) 

1998 ΠΔ 178 Α-131 
Προςαρμογι ςτθν 96/57/ΕΚ (οικιακζσ θλεκτρικζσ 
ςυςκευζσ) 

1998 ΤΑ 322 Β-480 
Πρόγραμμα ςυμπλθρωματικϊν μζτρων υπζρ των 
νζων αγροτϊν 

1998 ΤΑ 333 Β-384 
Κίνθτρα και ενιςχφςεισ για προςαρμογι 
γεωργικϊν διαρκρϊςεων 

1997 Ν 2508 Α-124 
Βιϊςιμθ Οικιςτικι Ανάπτυξθ πόλεων και οικιςμϊν 
κ.ά. 

1997 ΤΑ Δ6 Β-386 
Ενδειξθ κατανάλωςθσ ενζργειασ για οικιακά 
πλυντιρια-ΕΟΚ 

1996 ΤΑ Δ6 Β-234 
Ενδειξθ κατανάλωςθσ ενζργειασ για οικιακά 
πλυντιρια ροφχων 

1996 ΤΑ Δ6 Β-247 
Ενδειξθ κατανάλωςθσ ενζργειασ οικιακϊν 
ςτεγνωτιριων ροφχων 

1995 ΠΔ 456 Α-269 
Κωδικοποίθςθ διατάξεων περί Επενδυτικϊν 
κινιτρων 

1994 ΤΑ 3391 Β-875 
Κριτιρια αξιολόγθςθσ επιχειρθματικϊν ςχεδίων - 
βακμολόγθςθ 

1994 ΠΔ 334 Α-176 Προϊόντα Δομικϊν Καταςκευϊν 

1994 Π.Δ. 180 Α - 114  'Ενδειξθ τθσ καταναλϊςεωσ ενζργειασ και λοιπϊν 
πόρων των οικιακϊν ςυςκευϊν  

1994 ΤΑ 439 Β-922 Επενδυτικά ζργα ξενοδοχειακϊν επιχ/ςεων 

1994 ΤΑ Δ6 Β-943 
Κατανάλωςθ ενζργειασ για θλεκτρικά ψυγεία-
οδθγία ΕΟΚ 

1993 ΠΔ 335 Α-143 Προδιαγραφζσ καυςτιρων - λεβιτων (ΕΟΚ) 

1993 ΠΔ 92 Α-38 
Αρμοδιότθτεσ που διατθροφνται από Τπ. 
Βιομθχανίασ Ενεργειασ & Σεχνολογίασ 

1993 ΤΑ 103 Β-369 τακ. εςτίεσ καφςθσ για κζρμανςθ κτθρίων-νεροφ 

1991 ΤΑ 223 Β-30 
Αξιολόγθςθ κλπ επενδφςεων δευτερογενοφσ 
τομζα-Ν.1892/90. 



12 

 

1990 Ν 1892 Α-101 
Επενδφςεισ ΒΛ.N.2601/98-ΔΙΟΙΚΘΘ-ΠΡΟΝΟΙΑ-
ΦΟΡΟΙ ΚΛΠ 

1989 ΤΑ 304 Δ-59 Κτθριοδομικόσ Κανονιςμόσ 

1987 ΑΠΟΦ 530 Β-557 
Σουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ Σεχνικζσ 
προδιαγραφζσ 

1987 ΤΑ 8356 Β-187 
Μείωςθ εκπομπϊν καφςθσ Βαφείων - 
Φινιριςτθρίων Τφανςίμων Ακινασ 

1987 ΤΑ ΙΕ Β-233 
Διαδικαςίεσ - όροι ζνταξθσ ςτα ΜΟΠ του Σομζα 
Μεταποίθςθσ 

1987 ΤΑ ΙΕ Β-269 
τοιχεία Αξιολόγθςθσ Επενδφςεων Πρωτογενοφσ 
Σομζα Παραγωγισ - Ν.1262/82 

1987 ΤΑ IE Β-270 
Αξιολόγθςθ Επενδφςεων Δευτερογενοφσ Σομζα 
Παραγωγισ - Επιχορ. Ν.1262/82 

1985 Ν 1512 Α-4 Πολεοδομικζσ ςθμαντικζσ ρυκμίςεισ κλπ διατάξεισ 

1981 ΤΑ 127 Β-320 
Περί εφαρμογισ ΠΤ 237/80 - Λιψθ μζτρων 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

1981 ΠΤ 213 Α-286 Λιψθ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 
1979 ΠΤ 96 Α-150 Λιψθ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

1979 ΠΔ 04 Δ-362 
Ζγκριςθ κανονιςμοφ για τθν κερμομόνωςθ 
κτθρίων 

1977 Ν 602 Α-169 Δ. Διεκνοφσ προγράμματοσ ενεργείασ 
1977 Ν 602 Α-169 Δ. Διεκνοφσ προγράμματοσ ενεργείασ 
1975 ΠΤ 118 Α-141 Μζτρα εξοικονομιςεωσ ενεργείασ (1975) 

1975 ΠΤ 166 Α-220 
Απαγόρευςθ χριςθσ "μαηοφτ" για κεντρικι 
κζρμανςθ 

1975 Ν Ν 40 Α-90 Μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 
 

Mε ην Ν.3661/2008 “Μέηξα γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ θηεξίσλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο” (ΦΔΚ Α’ 89) ελαξκνλίζηεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ε νδεγία 91/2002/ΔΚ 

“Γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θηεξίσλ”.  

Ο λφκνο πξνβιέπεη: 

 Σνλ θαζνξηζκφ ηεο γεληθήο δνκήο ηνπ Καλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηεξίσλ-

Κ.Δλ.Α.Κ.,  

 Σελ ηθαλνπνίεζε ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο γηα φια ηα λέα 

θηήξηα θαη ηα πθηζηάκελα θηήξηα πνπ ππφθεηληαη ζε ξηδηθή αλαθαίληζε,  

 Σελ ππνβνιή ελεξγεηαθήο κειέηεο γηα ηα λέα θαη ξηδηθά αλαθαηληδφκελα θηήξηα,  

 Σελ έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (Π.E.A.), γηα ηα λέα θαη ξηδηθά 

αλαθαηληδφκελα θηήξηα, θαζψο επίζεο θαη θαηά ηελ κίζζσζε ή πψιεζε πθηζηάκελσλ 

θηεξίσλ,  

 Σελ ηαθηηθή επηζεψξεζε ιεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο  

 Σελ ηαθηηθή επηζεψξεζε εγθαηαζηάζεσλ ςχμεο θαη θιηκαηηζκνχ  

 Σε δεκηνπξγία εηδηθήο ππεξεζίαο επηζεσξεηψλ  

 Σελ χπαξμε επηζεσξεηψλ.  

Καη΄ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Ν. 3661/2008 εθδφζεθε ν Καλνληζκφο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο 

Κηεξίσλ (Κ.Δλ.Α.Κ.) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ Γ6/Β/νηθ.5825/30-03-2010 Κνηλή Απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη ΠΔΚΑ (ΦΔΚ Β΄ 407)[14]. Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 
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Κ.Δλ.Α.Κ. εγθξίζεθαλ κε ηελ νηθ. 2618/2014 Απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ (ΦΔΚ 

2945/Β/3.11.2014) νη παξαθάησ Σερληθέο Οδεγίεο ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο 

(Σ.Δ.Δ.). 

• ΣΟΣΔΔ 20701−1/2010 «Αλαιπηηθέο εζληθέο πξνδηαγξαθέο παξακέηξσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηεξίσλ θαη ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο»,  

• ΣΟΣΔΔ 20701−2/2010 «Θεξκνθπζηθέο ηδηφηεηεο δνκηθψλ πιηθψλ θαη έιεγρνο ηεο 

ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο ησλ θηεξίσλ»,  

• ΣΟΣΔΔ 20701−3/2010 «Κιηκαηηθά δεδνκέλα ειιεληθψλ πεξηνρψλ»,  

• ΣΟΣΔΔ 20701−4/2010 «Οδεγίεο θαη έληππα ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ θηεξίσλ, ιεβήησλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ».  

• ΣΟΣΔΔ 20701−5/2012 «πκπαξαγσγή Ζιεθηξηζκνχ, Θεξκφηεηαο θαη Φχμεο: Δγθαηαζηάζεηο 

ζε θηήξηα».  

Θα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί φηη ην T.O.T.E.E. έρεη σο ζηφρν λα θαιχςεη ην θελφ πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηελ έιιεηςε έγθπξσλ ειιεληθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ θαη 

ηεο παξαγσγήο θαη απνηειεί ηελ επηβεβαίσζε ηνπ Σ.E.E. (Σερληθφ Σκήκα ηεο Διιάδαο) λα 

ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ηερλνινγηθήο ππνδνκήο ζηελ Διιάδα. 

ηνλ Κ.Δλ.Α.Κ. κεηαμχ άιισλ θαζνξίδνληαη νη ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ λέσλ θαη ξηδηθά αλαθαηληδφκελσλ θηεξίσλ, θαζψο θαη ε κεζνδνινγία 

ππνινγηζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο απηψλ. 

Ζ ελεξγεηαθή απφδνζε ελφο θηεξίνπ πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο ππνινγηδφκελεο ή ηεο 

πξαγκαηηθήο εηήζηαο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη γηα λα θαιπθζνχλ νη δηάθνξεο αλάγθεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε ζπλήζε ρξήζε θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ζέξκαλζεο θαη 

ςχμεο (ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα λα απνθεπρζεί ε ππεξζέξκαλζε) γηα λα δηαηεξεζνχλ νη 

επηζπκεηέο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ θηεξίνπ θαη νη νηθηαθέο αλάγθεο δεζηνχ λεξνχ. Ζ 

ελεξγεηαθή απφδνζε ελφο θηεξίνπ εθθξάδεηαη θαηά δηαθαλή ηξφπν θαη πεξηιακβάλεη δείθηε 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη αξηζκεηηθφ δείθηε γηα ηε ρξήζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο, βάζεη ησλ 

παξαγφλησλ πξσηνγελνχο ελέξγεηαο αλά θνξέα ελέξγεηαο, πνπ ελδέρεηαη λα βαζίδνληαη ζηνπο 

εζληθνχο ή πεξηθεξεηαθνχο εηήζηνπο ζηαζκηζκέλνπο κέζνπο φξνπο ή ζε εηδηθή ηηκή γηα ηελ 

επηηφπηα παξαγσγή [15]. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ιακβάλνληαη ππφςε ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα:  

 Σα ζεξκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηεξίνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζσηεξηθψλ 

ρσξηζκάησλ ηνπ),  

 Ζ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο θαη παξνρήο δεζηνχ λεξνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ κνλψζεψλ ηνπο,  

 Ζ εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ,  

 Ο αεξηζκφο (θπζηθφο ή κεραληθφο), πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ αεξν-

ζηεγαλφηεηα,  

 Ζ εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ, (θπξίσο ζηνλ ηνκέα πνπ δελ αθνξά ηελ θαηνηθία),  

  Ο ζρεδηαζκφο, ε ζέζε θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ θηεξίνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εμσηεξηθψλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ,  

 Σα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα θαη ε ειηαθή πξνζηαζία, 

  Οη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο εζσηεξηθνχ ρψξνπ ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη 

επηδησθφκελεο ζπλζήθεο εζσηεξηθνχ θιίκαηνο,  

  Σα εζσηεξηθά θνξηία.  
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Να ζεκεησζεί φηη παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςελ θαηά ηνπο ππνινγηζκνχο είλαη νη εμήο:   

 Οη ηνπηθέο ζπλζήθεο έθζεζεο ζηνλ ήιην, ελεξγεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα θαη άιια 

ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη ειεθηξηζκνχ βαζηδφκελα ζε ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο,  

  Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη κε ζπκπαξαγσγή,  

 Σα ζπζηήκαηα ηειεζέξκαλζεο θαη ηειεςχμεο ζε θιίκαθα πεξηνρήο ή νηθνδνκηθνχ 

ηεηξαγψλνπ,  

  Ο θπζηθφο θσηηζκφο.  

Σα θηήξηα γηα δηεπθφιπλζε ησλ ππνινγηζκψλ θαηαηάζζνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:  

1. Μνλνθαηνηθίεο δηαθφξσλ ηχπσλ,  

2. πγθξνηήκαηα δηακεξηζκάησλ,  

3. Γξαθεία,  

4. Δθπαηδεπηηθά θηήξηα 

5.  Ννζνθνκεία,  

6. Ξελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα,  

7.  Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο,  

8.  Κηήξηα ππεξεζηψλ ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ,  

9.  Άιια είδε θηεξίσλ πνπ θαηαλαιψλνπλ ελέξγεηα.  

Ζ νδεγία 91/2002/ΔΚ ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ νδεγία 2010/31/ΔΔ (αλαδηαηχπσζε) θαη ε 

ελαξκφληζή ηεο Διιάδαο έγηλε κε ηελ έθδνζε ηνπ λφκνπ 4122/2013 (ΦΔΚ Α' 42)«Δλεξγεηαθή 

Απφδνζε Κηεξίσλ - Δλαξκφληζε κε ηελ νδεγία 2010/31/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ θαη ινηπέο δηαηάμεηο». Ο Κ.Δλ.Α.Κ. ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 23, 

παξάγξαθν 2, ηνπ λφκνπ 4122/2013, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη κέρξη ηελ έθδνζε λέαο απφθαζεο 

γηα αλαζεψξεζε ηνπ Καλνληζκνχ [16].Σελ 12ε Ηνπιίνπ 2017, δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 

2367Β/12.07.2017 ε ππ’ αξ. ΓΔΠΔΑ/νηθ. 178581 Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 2367Β/12.07.2017 ε 

ππ’ αξ. ΓΔΠΔΑ/νηθ. 178581 Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δλεξγεηαθέο πνιηηηθέο θαη ηερλνινγίεο 

γηα ηε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ απνηππψκαηνο ζηνλ θηεξηαθφ ηνκέα Οηθνλνκηθψλ θαη 

Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο κε ηίηιν "Έγθξηζε Καλνληζκνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηεξίσλ" 

δει. ν αλαζεσξεκέλνο "Κ.Δλ.Α.Κ. 2017", ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ Καλνληζκνχ εθδφζεσο 2010. 

Ζ αλαζεψξεζε απηή, ππνρξεσηηθή απφ ηνλ λφκν 3661/2013, έγηλε πξνο ζπκκφξθσζε ηνπ ελ 

ιφγσ Καλνληζκνχ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 2010/31/ΔΔ.Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα κηα 

εμέιημε ηνπ πξνεγνχκελνπ θαλνληζκνχ, κε βειηηψζεηο θαη εκπινπηηζκφ ζε κεκνλσκέλα άξζξα 

θαη κηθξή αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηα λέα θηήξηα.  

 

1.2.6 Κηήξην αλαθνξάο 

Όπσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί έλα θηήξην θαηαλαιψλεη ελέξγεηα γηα ζέξκαλζε, ςχμε, 

θιηκαηηζκφ, δεζηφ λεξφ θαη θσηηζκφ. Γηα λα θαηαηαρζεί ην εμεηαδφκελν θηήξην ελεξγεηαθά είλαη 

απαξαίηεηνο ν ππνινγηζκφο ηεο θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηφζν αλά ηειηθή ρξήζε 

(Θ.Φ.Λ., ΕΝΥ, θσηηζκφ) φζν θαη αζξνηζηηθά θαη ελ ζπλερεία γίλεη ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε 

θαηαλάισζε ηνπ θηεξίνπ αλαθνξάο.  

Θα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ ζεκεησζεί φηη ν θαζνξηζκφο ησλ ειαρίζησλ απαηηήζεσλ ζχκθσλα 

κε ηε λνκνζεζία κπνξεί λα γίλεη κε δχν ηξφπνπο: είηε κέζσ ηηκψλ αλαθνξάο, είηε κέζσ θηεξίνπ 

αλαθνξάο. ηηο δχν απηέο πεξηπηψζεηο δηακνξθψλνληαη αληίζηνηρα νη ελεξγεηαθέο θαηεγνξίεο 
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Δηθ.1.11 γηα θάζε ρξήζε θηεξίνπ (θαηνηθίεο, γξαθεία, μελνδνρεία, θιπ.) θαη γηα θάζε θιηκαηηθή 

δψλε (ηέζζεξηο ζπλνιηθά γηα ηελ Διιάδα). 

 

Δηθ.  1.11. ρεκαηηθή απεηθόληζε ελεξγεηαθώλ θαηεγνξηώλ γηα ηηκέο αλαθνξάο θαη θηήξην 

αλαθνξάο.Πεγή αλαθνξάο:TEE, Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο 2011[17] 

Χο θηήξην αλαθνξάο νξίδεηαη έλα θηήξην πνπ είλαη ην ίδην κε ην ππφ κειέηε. Πηφ ζπγθεθξηκέλα 

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

ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο κε ην ππφ εμέηαζε θηήξην. Ο ιφγνο ρξήζεο ηνπ θηεξίνπ αλαθνξάο 

είλαη φηη απηφ πιεξεί ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ απαηηνχληαη θαη έρεη θαζνξηζκέλα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά φζνλ αθνξά ηα εμσηεξηθά δνκηθά ηνπ ζηνηρεία, ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο γηα Θ.Φ.Κ. ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ, ηελ παξαγσγή ΕΝΥ θαη ην θσηηζκφ. Σν 

θηήξην αλαθνξάο θαηαιακβάλεη πάληα ηε ζέζε Β ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο. 

Ζ ελεξγεηαθή θαηάηαμε ελφο θηεξίνπ απνδίδεη ζε απηφ έλα πνηνηηθφ δείθηε ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο (νη ηάμεηο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Κ.Δλ.Α.Κ.: Α+, Α, Β+, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ), 

ν νπνίνο επηηξέπεη ζην ρξήζηε ηνπ θηεξίνπ λα έρεη κηα γεληθή εηθφλα ηφζν γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ (απφ πιεπξάο ζεξκνκφλσζεο θαη εθαξκνγήο ελεξγεηαθψλ ιχζεσλ) φζν θαη ησλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ ηνπ εγθαηαζηάζεσλ. Σν γεγνλφο απηφ δίλεη επηπιένλ ζην ρξήζηε ηε 

δπλαηφηεηα λα ππνινγίζεη ην χςνο ησλ εμφδσλ πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη ζην 

θηήξην νη επηζπκεηέο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Όια ηα λέα θηήξηα πξέπεη λα έρνπλ 

ελεξγεηαθή θαηάηαμε ίδηα ή θαιχηεξε απφ ηελ θαηεγνξία Β. Σα πθηζηάκελα θηήξηα πνπ 

αλαθαηλίδνληαη ξηδηθά, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη απφ ηε λνκνζεζία, έρνπλ ππνρξέσζε 

ζπκκφξθσζεο σο πξνο ηελ ελεξγεηαθή θαηεγνξία Β ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη ηερληθά, 

ιεηηνπξγηθά θαη νηθνλνκηθά εθηθηφ θάηη ην νπνίν ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο ζηε κειέηε 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 

 

1.3 Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε θηεξίσλ 

ηηο θεθάιαην απηφ πεξηγξάθνληαη νξηζκέλεο απφ ηηο επεκβάζεηο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ 

ηφζν ζην θηεξηαθφ θέιπθνο, φζν θαη ζηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο πθηζηάκελσλ 

θηεξίσλ, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε ελεξγεηαθή ηνπο απφδνζε θαη λα κεησζεί ε ηειηθή 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Οη επεκβάζεηο ζην θηεξηαθφ θέιπθνο έρνπλ ζηφρν λα κεηψζνπλ ηηο 
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απαηηήζεηο γηα ςχμε, ζέξκαλζε θ.ιπ., ελψ νη επεκβάζεηο ζηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο απνζθνπνχλ ζηελ εγθαηάζηαζε ελεξγεηαθά απνδνηηθνχ εμνπιηζκνχ, ν νπνίνο 

πηζαλφλ λα αμηνπνηεί ηηο ηερλνινγίεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 

1.3.1 Δπεκβάζεηο ζην θέιπθνο ηνπ θηεξίνπ 

Πξφθεηηαη γηα ηηο νηθνδνκηθέο επεκβάζεηο ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηεξίνπ, κε ηηο νπνίεο 

κεηψλνληαη νη ζεξκηθέο απψιεηεο θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη απμηα ζεξκηθά θέξδε θαηά ηε 

ζεξηλή πεξίνδν, δειαδή πεξηνξίδνληαη νη αληαιιαγέο ζεξκφηεηαο κεηαμχ εζσηεξηθψλ ρψξσλ θαη 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. ηηο επεκβάζεηο απηέο γίλεηαη ρξήζε ζεξκνκνλσηηθψλ πιηθψλ 

(εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο αληηθαηάζηαζεο θνπθσκάησλ). Θεξκνκνλσηηθά ραξαθηεξίδνληαη 

ηα πιηθά, ηα νπνία ζπληεινχλ ζηε κείσζε ηεο ξνήο ζεξκφηεηαο κέζσ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ηεο θηεξηαθήο θαηαζθεπήο, κε ζθνπφ λα βειηησζεί ε ζεξκηθή ζπκπεξηθνξά ηεο. Σα 

ζεξκνκνλσηηθά πιηθά εμαζθαιίδνπλ ηελ απαηηνχκελε ζεξκηθή πξνζηαζία κέζσ ηνπ αέξα πνπ 

είλαη εγθισβηζκέλνο ζηε κάδα ηνπο, είηε κέζα ζε θιεηζηέο ή αλνηθηέο θπςειίδεο είηε αλάκεζα 

ζε πνιιέο κηθξέο θαη ιεπηέο ίλεο, ν νπνίνο ζεσξείηαη πξαθηηθά αθίλεηνο θαη σο εθ ηνχηνπ 

παξνπζηάδεη πνιχ κηθξή ζεξκηθή αγσγηκφηεηα.  

πλνπηηθά, νη δπλαηέο επεµβάζεηο µπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

 Δπεµβάζεηο ζηα θνπθώµαηα, φπσο: 

 θξάγηζε ησλ αξµψλ µεηαμχ ησλ ηνίρσλ θαη θάζαο ησλ θνπθσµάησλ. 

 Bειηίσζε ηεο αεξνζηεγαλφηεηαο ησλ αξµψλ µεηαμχ θηλεηψλ θαη αθίλεησλ θχιισλ ησλ 

θνπθσµάησλ 

 Aληηθαηάζηαζε ησλ µνλψλ παινπηλάθσλ µε δηπινχο 

 Σνπνζέηεζε θαη δεχηεξνπ θνπθψµαηνο 

  Μεηαηξνπή νξηζµέλσλ θνπθσµάησλ απφ θηλεηά ζε αθίλεηα 

 Σνπνζέηεζε µεραληζµνχ επαλαθνξάο ησλ ζπξψλ 

Δπεµβάζεηο ζηα αδηαθαλή δνµηθά ζηνηρεία, φπσο:  

 Θεξµνµφλσζε ησλ εμσηεξηθψλ ηνίρσλ (απφ ηελ εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή φςε) 

 Θεξµνµφλσζε ησλ θηβσηίσλ ησλ ξνιψλ ησλ παξαζχξσλ  

 Θεξµνµφλσζε ηνπ δψµαηνο θαη ησλ εζνρψλ ησλ νξφθσλ 

 Θεξµνµφλσζε ηεο νξνθήο θάησ απφ ηε ζηέγε 

 Θεξµνµφλσζε ηεο νξνθήο ησλ ππφζηπισλ ρψξσλ ή ηεο νξνθήο ηνπ ππνγείνπ 

 Θεξµνµφλσζε δαπέδνπ επί ηνπ εδάθνπο 

Eπεµβάζεηο βηνθιηµαηηθνύ ραξαθηήξα, φπσο: 

 Γεµηνπξγία ζαιάµνπ αλάζρεζεο ηεο ξνήο ζεξµφηεηαο ζηελ είζνδν ηνπ θηεξίνπ 

 Eλζσµάησζε παζεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεµάησλ (άµεζν ειηαθφ θέξδνο, ηνίρνο ζεξµηθήο 

απνζήθεπζεο, πξνζάξηεζε ζεξµνθεπίνπ θ.η.ι.) 

 Tνπνζέηεζε εζσηεξηθψλ ή εμσηεξηθψλ ειηνπξνζηαηεπηηθψλ δηαηάμεσλ 

 Πξνζαξµνγή ζπζηεµάησλ θσηηζµνχ 

 Aλάπηπμε ζπζηεµάησλ αεξηζµνχ 
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Ζ επηινγή ηεο πιένλ θαηάιιειεο επέµβαζεο θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ην ίδην ην θηήξην θαη 

ηελ ελεξγεηαθή ηνπ ζπµπεξηθνξά 

Δπεµβάζεηο ζηα θνπθώµαηα 

Oη πφξηεο θαη ηα παξάζπξα απνηεινχλ απνδεδεηγµέλα ηα αζζελέζηεξα ζεµεία ηνπ θειχθνπο σο 

πξνο ηηο ζεξµηθέο ηνπ απψιεηεο. Oη απψιεηεο ζεξµφηεηαο απφ έλα θνχθσµα µε απινχο 

παινπίλαθεο είλαη πεξίπνπ ηξηπιάζηεο απφ ηηο αληίζηνηρεο µηαο µπαηηθήο νπηνπιηλζνδνµήο πνπ 

δελ είλαη µνλσµέλε θαη ζρεδφλ εμαπιάζηεο σο νθηαπιάζηεο απφ απηέο µηαο πνπ είλαη µνλσµέλε. 

H αληηθαηάζηαζε ησλ µνλψλ παινπηλάθσλ µε δίδπµνπο (ή δηπινχο, φπσο έρεη θαζηεξσζεί λα 

απνθαινχληαη ζηελ θαζεµεξηλή γιψζζα) µπνξεί λα πεξηνξίζεη ηηο ζεξµηθέο απψιεηεο ελφο 

θηεξίνπ ζε ζεµαληηθφ πνζνζηφ, πνπ ζε νξηζµέλεο πεξηπηψζεηο (αλάινγα µε ηνλ 

πξνζαλαηνιηζµφ, ην πνζνζηφ επηθαλείαο ησλ αλνηγµάησλ θ.η.ι.) µπνξεί λα θζάζεη µέρξη 50% 

ηνπ ζπλφινπ [18]. Χο ελαιιαθηηθή ιχζε ζηελ ηνπνζέηεζε δηπινχ ή δίδπµνπ παινπίλαθα µπνξεί 

λα ζεσξεζεί ε ηνπνζέηεζε δεχηεξνπ θνπθψµαηνο. Tν δηπιφ θνχθσµα πξνζθέξεη µεγαιχηεξε 

ζεξµηθή πξνζηαζία απφ ην µνλφ θνχθσµα µε δηπιφ ή δίδπµν παινπίλαθα. Bαζηθφ µεηνλέθηεµα 

σζηφζν θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο απνηειεί ην πςειφ ζρεηηθά θφζηνο. Oη επεµβάζεηο ζηα 

θνπθψµαηα είλαη γεληθά δαπαλεξφηεξεο απφ άιιεο νηθνδνµηθέο επεµβάζεηο ζην θέιπθνο. 

Δπεµβάζεηο ζηελ ηνηρνπνηία 

H ηνηρνπνηία θαηαιαµβάλεη θαηά θαλφλα ην µεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο 

ελφο θηεξίνπ. Eίλαη θπζηθφ, επνµέλσο, λα παξαηεξνχληαη µεγάια πνζνζηά απσιεηψλ 

ζεξµφηεηαο απ’ απηήλ, φηαλ δελ είλαη ζεξµνµνλσµέλε. H ζεξµνµφλσζε ησλ ηνίρσλ µηαο 

πθηζηάµελεο θαηαζθεπήο µπνξεί λα επηηεπρζεί µε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

 µε ηνπνζέηεζε ζεξµνµνλσηηθήο ζηξψζεο εζσηεξηθά 

 µε ηνπνζέηεζε ζεξµνµνλσηηθήο ζηξψζεο εμσηεξηθά 

H δηθέιπθε θαηαζθεπή µε ζεξµνµφλσζε ζηνλ ππξήλα, αλ θαη είλαη ε πιένλ ζπλήζεο ζηε ρψξα 

µαο, πξνθαλψο δελ είλαη εχθνιν λα εθαξµνζζεί ζε µηα πθηζηάµελε ηνηρνπνηία, επεηδή 

πξνυπνζέηεη ηελ θαζαίξεζε θαη ηελ εθ λένπ θαηαζθεπή ηεο ηνηρνπνηίαο [18]. 

H εμσηεξηθή ζεξµηθή πξνζηαζία πξνηηµάηαη ζε θηήξηα ζπλερνχο ρξήζεο (θαηνηθίεο, 

λνζνθνµεία θ.η.ι.), ζηα νπνία είλαη επηζπµεηή ε ζηαζεξή ζεξµνθξαζία θαη ελδηαθέξεη 

πεξηζζφηεξν ε δηαηήξεζε ηεο ζεξµφηεηαο µεηά ηε δηαθνπή ηεο ζέξµαλζεο, παξά ε άµεζε 

απφδνζε ηνπ ζπζηήµαηνο ζέξµαλζεο. 

ηα πιενλεθηήµαηα ηεο εμσηεξηθήο ζεξµηθήο πξνζηαζίαο µεηαμχ ησλ άιισλ µπνξνχλ λα 

ζπλππνινγηζζνχλ ε εθµεηάιιεπζε ηεο ζεξµνρσξεηηθφηεηαο ηεο πθηζηάµελεο ηνηρνπνηίαο θαη ε 

δηαηήξεζε ηεο ζεξµνθξαζίαο ηνπ ρψξνπ µεηά ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ησλ ζεξµαληηθψλ 

ζσµάησλ, ε µείσζε ζην ειάρηζην ηεο πηζαλφηεηαο ζρεµαηηζµνχ ζεξµνγεθπξψλ, ε πξνζηαζία 

ηεο ηνηρνπνηίαο απφ ηηο µεηαβνιέο ηεο εμσηεξηθήο ζεξµνθξαζίαο, ε πηφ εχθνιε δηάρπζε ησλ 

πδξαηµψλ µε µεησµέλν ην ελδερφµελν ζρεµαηηζµνχ πγξαζίαο ζπµπχθλσζεο, ε πεξηνξηζµέλε 

ζρεηηθά αλαζηάησζε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ νηθνδνµηθψλ εξγαζηψλ θ.η.ι.  

ηα µεηνλεθηήµαηα µπνξνχλ λα ζπµπεξηιεθζνχλ ε αιινίσζε ησλ εμσηεξηθψλ αξρηηεθηνληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θηεξίνπ, ε απαίηεζε γηα πξνζηαζία ηεο ζεξµνµνλσηηθήο ζηξψζεο απφ ηα 

θαηξηθά θαηλφµελα, ε απαίηεζε γηα ηδηαίηεξεο θαηαζθεπαζηηθέο ιχζεηο ζηηο ζέζεηο ησλ 

θνπθσµάησλ, ε εγθαηάζηαζε ηθξησµάησλ, ε ππνρξέσζε αλαζηνιήο εθηέιεζεο ησλ 
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νηθνδνµηθψλ εξγαζηψλ ζε θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ε θαζπζηέξεζε αξρηθήο ζέξµαλζεο ηνπ 

ρψξνπ, ην µεγαιχηεξν θφζηνο θαηαζθεπήο ζπγθξηηηθά µε ηελ εζσηεξηθή ζεξµηθή πξνζηαζία. 

Aληίζεηα πξνο ηελ εμσηεξηθή, ε εζσηεξηθή ζεξµηθή πξνζηαζία πξνηηµάηαη ζε θηήξηα 

δηαθνπηφµελεο ρξήζεο, ζηα νπνία δεηείηαη ε άµεζε απφδνζε ηνπ ζπζηήµαηνο ζέξµαλζεο ή 

ςχμεο θαη δελ ελδηαθέξεη ε ζεξµνθξαζηαθή δηαθχµαλζε µεηά ηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

εγθαηάζηαζεο ζέξµαλζεο ή ςχμεο (δεµφζηεο ππεξεζίεο, ζρνιεία, αίζνπζεο εθδειψζεσλ, 

ζέαηξα, θηλεµαηνγξάθνη θ.η.ι.). Eπίζεο ε ιχζε απηή είλαη πξνηηµεηέα ζε θηήξηα πνπ 

απαηηνχληαη µηθξήο έθηαζεο επεµβάζεηο, ζχληνµεο θαη µε µηθξφ θφζηνο. 

ηα πιενλεθηήµαηα ηεο εζσηεξηθήο ζεξµηθήο πξνζηαζίαο µεηαμχ ησλ άιισλ µπνξνχλ λα 

ζπλππνινγηζζνχλ ε ζχληνµε ζέξµαλζε ηνπ ρψξνπ, ην γεγνλφο φηη ε επέµβαζε δελ είλαη 

εμσηεξηθά νξαηή, ην φηη δελ απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζηαζία ησλ ζεξµνµνλσηηθψλ πιηθψλ, ε 

δπλαηφηεηα εθηέιεζεο ησλ νηθνδνµηθψλ εξγαζηψλ ππφ νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο, ην φηη 

δελ απαηηεί ηελ εγθαηάζηαζε ηθξησµάησλ, ην µηθξφηεξν θφζηνο θαηαζθεπήο απφ απηφ µηαο 

επέµβαζεο µε εμσηεξηθή ζεξµηθή πξνζηαζία.  

ηα µεηνλεθηήµαηα µπνξνχλ λα ζπµπεξηιεθζνχλ ε αδπλαµία εθµεηάιιεπζεο ηεο 

ζεξµνρσξεηηθφηεηαο ηεο πθηζηάµελεο ηνηρνπνηίαο θαη ε ζχληνµε ςχμε ηνπ ρψξνπ µεηά ηε 

δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ησλ ζεξµαληηθψλ ζσµάησλ, ν ζρεµαηηζµφο ζεξµνγεθπξψλ θπξίσο ζηα 

ζεµεία ζχλδεζεο ησλ ελδηάµεζσλ ηνίρσλ µε ηελ εμσηεξηθή ηνηρνπνηία, θαζψο θαη ζηα ζεµεία 

δηαθνπήο ηεο ηνηρνπνηίαο απφ ηα παηψµαηα ησλ νξφθσλ, ν επλντθφηεξνο ζρεµαηηζµφ 

ζπµπχθλσζεο ιφγσ δηάρπζεο ησλ πδξαηµψλ, ε µείσζε ηνπ ειεχζεξνπ ρψξνπ ηνπ θηεξίνπ, ε 

επεξρφµελε αλαζηάησζε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ νηθνδνµηθψλ εξγαζηψλ, νη µεηαηξνπέο ζε 

δίθηπα χδξεπζεο, ζέξµαλζεο θαη παξνρήο ειεθηξηζµνχ. Eίλαη πάλησο ζθφπηµν, είηε ε µία είηε ε 

άιιε ιχζε επηιεγεί, λα ιεθζεί ππφςε ε ζπλεξγαζηµφηεηα ησλ πιηθψλ θαη λα εμεηαζζεί ην 

ελδερφµελν δεµηνπξγίαο λέσλ πξνβιεµάησλ απφ ηελ εθαξµνγή ηεο. Eίλαη ζπρλφ ην θαηλφµελν 

λα εµθαλίδνληαη µεηά ηελ επέµβαζε λέεο βιάβεο, πνπ νθείινληαη ζηελ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο 

µεηαμχ παιαηψλ θαη λέσλ πιηθψλ ή ζε θαηαζθεπαζηηθά ιάζε (π.ρ. ιαλζαζµέλε δηαδνρή ησλ 

ζηξψζεσλ). 

Eπεµβάζεηο ζην δώµα θαη ζηηο εζνρέο ησλ νξόθσλ 

Tα δψµαηα σο ζηνηρεία ηνπ εμσηεξηθνχ θειχθνπο δέρνληαη θαη απηά έληνλα ηηο επηδξάζεηο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. H πξνζηαζία ηνπο παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηαµφξθσζε ηνπ εζσθιίµαηνο 

ηνπ θηεξίνπ, θπξίσο ζηνλ ππνθάησ απφ απηά ηειεπηαίν φξνθν, ηφζν θαηά ην ρεηµψλα γηα ηνλ 

πεξηνξηζµφ ησλ απσιεηψλ ζεξµφηεηαο, φζν θαη θαηά ην θαινθαίξη γηα ηελ απνθπγή 

ππεξζέξµαλζεο ιφγσ θαηαθφξπθεο πξφζπησζεο ηεο ηζρπξήο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. 

 H ζσζηή ζεηξά ηνπνζέηεζεο ησλ ζηξψζεσλ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 

θαη ηελ θαιή πξνζηαζία ηνπ. H ιαλζαζµέλε ζεηξά ησλ ζηξψζεσλ θαη ε θαθή απφιεμή ηνπο ζηα 

άθξα ή ζε πξνεμέρνπζεο ζην δψµα θαηαζθεπέο µπνξεί λα πξνθαιέζεη ζεηξά θζνξψλ θαη λα 

επηθέξεη µφληµεο βιάβεο ζηελ θαηαζθεπή. Eπεηδή θαηά θαλφλα ε απνμήισζε θαη 

επαλαθαηαζθεπή ησλ επηθαιχςεσλ ελφο πθηζηαµέλνπ δψµαηνο αλεβάδεη θαηά πνιχ ην θφζηνο, 

νη πξνζθνξφηεξεο ιχζεηο πνπ µπνξεί θαλείο λα πξνηείλεη ζε µηα πθηζηάµελε θαηαζθεπή γηα ηε 

ζεξµηθή θαη παξάιιεια πγξαζηαθή ηεο πξνζηαζία είλαη ζπλήζσο ηξεηο:  

 Kαηαζθεπή ζπµπαγνχο αληεζηξαµµέλνπ δψµαηνο  

 Kαηαζθεπή αεξηδφµελνπ δψµαηνο ππφ µνξθή δηθέιπθεο θαηαζθεπήο  
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 Γηαµφξθσζε ζηέγεο 

ηελ πεξίπησζε ηνπ αληεζηξαµµέλνπ δψµαηνο ηα ζπλεζέζηεξα ζεξµνµνλσηηθά πιηθά πνπ 

ρξεζηµνπνηνχληαη είλαη πιάθεο αθξψδνπο εμειαζµέλεο πνιπζηπξφιεο θαη πνιπνπξεζάλε ππφ 

µνξθή ζθιεξψλ πιαθψλ ή εθηνμεπφµελνπ αθξνχ. 

 ην αεξηδφµελν δψµα µπνξνχλ λα ρξεζηµνπνηεζνχλ ζρεδφλ φια ηα ζεξµνµνλσηηθά πιηθά, 

αξθεί λα µε θηλδπλεχνπλ λα πξνζβιεζνχλ απφ ηελ πγξαζία. Γηα ηηο εζνρέο ησλ νξφθσλ ηζρχνπλ 

νη ίδηεο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο µε απηέο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ δψµαηνο, δειαδή ε ιχζε ηνπ 

ζπµπαγνχο ή αεξηδφµελνπ θειχθνπο.  

Kαη ζηηο δχν ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζα πξέπεη φµσο λα ιεθζεί ππφςε ην πάρνο ησλ λέσλ 

ζηξψζεσλ πνπ ζα ππεξπςψζεη ηελ ηειηθή ζηάζµε, πξνθεηµέλνπ λα δνζνχλ νη θαηάιιειεο 

θιηζεηο ξχζεσλ θαη λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο δηείζδπζεο ησλ λεξψλ ηεο βξνρήο ζηνπο 

εζσηεξηθνχο ρψξνπο απφ ηα θνπθψµαηα. H ππεξχςσζε ηεο ηειηθήο ζηάζµεο εμαλαγθάδεη ζε 

αιιαγή ηνπ θνπθψµαηνο. 

Eπεµβάζεηο ζηε ζηέγε  

ε µηα πθηζηάµελε θαηαζθεπή νη δπλαηφηεηεο επέµβαζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ζεξµηθήο 

πξνζηαζίαο ηεο ζηέγεο εμαξηψληαη απφ ην είδνο ηεο:  

ηε µνλνθέιπθε θαηαζθεπή νη δπλαηέο πεξηπηψζεηο είλαη θπξίσο δχν: 

 Tνπνζέηεζε ζεξµνµνλσηηθήο ζηξψζεο ζην θάησ µέξνο ηνπ θεθιηµέλνπ θινηνχ.  

 Γηαµφξθσζε ζεξµνµνλσµέλεο ςεπδνξνθήο ζην χςνο ζπλάληεζεο ησλ θαηαθφξπθσλ µε 

ην θεθιηµέλν επίπεδν µνλνθέιπθεο ζηέγεο.  

ηελ θάζε πεξίπησζε ε ζεηξά ησλ ζηξψζεσλ θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο απνηεινχλ θαη πάιη ηηο 

βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ζηέγεο θαη ηελ απνθπγή ιαζψλ πνπ µπνξεί 

λα είλαη ηδηαίηεξα επηδήµηα γηα ηελ θαηαζθεπή. Χο ζεξµνµνλσηηθά πιηθά πξνηηµψληαη απηά πνπ 

δελ πξνζδίδνπλ ηδηαίηεξα επηπιένλ βάξνο ζηε ζηέγε θαη είλαη εχθνια ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπο 

(Yαινβάµβαθαο, νξπθηνβάµβαθαο ή άιια αλφξγαλα ηλψδε ζε πάπισµα ή ζθιεξέο πιάθεο, 

πιηθά απφ θπηηθέο ίλεο, αθξψδεο εμειαζµέλε πνιπζηπξφιε ή δηνγθσµέλε πνιπζηεξίλε, 

πνιπνπξεζάλε ζε ζθιεξέο πιάθεο μπιιφµαιιν ηχπνπ ζάληνπτηο µε ελδηάµεζε ζηξψζε 

δηνγθσµέλεο πνιπζηεξίλεο θ.η.ι.). 

Eπεµβάζεηο ζηα παηώµαηα θαη ζηα δάπεδα 

Tν δάπεδν απνηειεί επίζεο µία ζεµαληηθή νδφ δηαθπγήο ηεο ζεξµφηεηαο. H έιιεηςε 

ζεξµνµνλσηηθήο ζηξψζεο ζ’ απηφ επηηξέπεη ηελ αχμεζε ησλ απσιεηψλ ζεξµφηεηαο θαη ηελ 

πηψζε ηεο ζεξµνθξαζίαο ηνπ. H ζεξµνθξαζία ηνπ δαπέδνπ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηε 

δηαµφξθσζε ηνπ αηζζήµαηνο ηεο άλεζεο ζ’ έλαλ εζσηεξηθφ ρψξν. Αλ θαη ν θαλνληζµφο 

ζεξµνµφλσζεο θηεξίσλ επηβάιιεη ηε ζεξµηθή πξνζηαζία νιφθιεξνπ ηνπ θειχθνπο ησλ 

θηεξίσλ, δελ είλαη ζπάλην ην θαηλφµελν, αθφµε θαη ζε ζχγρξνλα θηήξηα, ην δάπεδν λα 

παξαµέλεη απξνζηάηεπην γηα ιφγνπο άγλνηαο, αδηαθνξίαο ή νηθνλνµίαο.  

Oη ζπλεζέζηεξεο πεξηπηψζεηο παησµάησλ πνπ ρξεηάδνληαη ζεξµνµφλσζε είλαη:  

 Παηψµαηα επάλσ απφ αλνηθηέο δηαβάζεηο θαη ππφζηπινπο ρψξνπο  

 Πξνεμνρέο νξφθσλ 

 Παηψµαηα επάλσ απφ ππφγεηα 

 Παηψµαηα επάλσ ζην έδαθνο  
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ε µηα πθηζηάµελε θαηαζθεπή ζηηο 3 πξψηεο πεξηπηψζεηο ε αληηµεηψπηζε ηνπ πξνβιήµαηνο δελ 

είλαη ζρεηηθά δχζθνιε ππφζεζε, δηφηη ε επέµβαζε µπνξεί λα γίλεη έμσηεξηθά ρσξίο ηδηαίηεξα 

πξνβιήµαηα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο σο ζεξµνµνλσηηθή ζηξψζε µπνξνχλ λα ρξεζηµνπνηεζνχλ 

ζρεδφλ φια ηα ζεξµνµνλσηηθά πιηθά, επεηδή δελ θηλδπλεχνπλ λα πξνζβιεζνχλ απφ ηελ 

πγξαζία. Aπαξαίηεηε πξνυπφζεζε φµσο θαηά ηελ εθαξµνγή ηνπο απνηειεί ε θαιή ζηεξέσζε 

θαη ε ζπλεξγαζία ηνπο µε ην πιηθφ επηθάιπςεο. 

Aληίζεηα, ζηε ηειεπηαία πεξίπησζε ε επέµβαζε δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε, δηφηη µπνξεί λα γίλεη 

µφλνλ εζσηεξηθά θαη αθνχ πξνεγνπµέλσο δηαθνπεί ε ρξήζε ηνπ θαη απειεπζεξσζεί ν ρψξνο 

απφ ηελ εζσηεξηθή ηνπ επίπισζε. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζζεί θαη ε πξνζηαζία 

έλαληη ηεο πγξαζίαο εδάθνπο, ηεο αλεξρφµελεο µέζσ ησλ ηξηρνεηδψλ αγγείσλ ησλ πιηθψλ. 

Eθφζνλ δηαζθαιηζζεί ε πξνζηαζία απφ ηελ πγξαζία εδάθνπο σο ζεξµνµνλσηηθή ζηξψζε 

µπνξνχλ λα ρξεζηµνπνηεζνχλ φια ζρεδφλ ηα ζεξµνµνλσηηθά πιηθά, αξθεί λα µελ 

παξαµνξθψλνληαη φηαλ δέρνληαη ηζρπξά θνξηία. Γηα ην ιφγν απηφ ε επηινγή ηνπ πιηθνχ 

εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ δαπέδνπ θαη ηε ρξήζε ηνπ. 

 

1.4 πζηήκαηα ειηαθήο ςύμεο/ζέξκαλζεο 

Δθηφο απφ ηνλ ειεθηξηζκφ θαη ηεο ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη κε έλαλ ζεξκνδπλακηθφ θχθιν, έλα 

ζχζηεκα ζπκπαξαγσγήο κεηαηξέπεηαη ζε ηξη-παξαγσγήο φηαλ κπνξεί λα παξάμεη θαη ςχμε απφ 

ηελ ίδηα αξρηθή πεγή ελέξγεηαο. Ζ κέζνδνο ηεο ηξη-παξαγσγήο εθαξκφδεηαη ζηνλ θηεξηαθφ 

ηνκέα θπξίσο ζε λνζνθνκεία, μελνδνρεία, δεκφζηα θηήξηα, θηήξηα γξαθείσλ, εκπνξηθά θέληξα 

θαη αεξνδξφκηα ή ζε ζπζηήκαηα ηειεζέξκαλζεο – ηειεςχμεο. Γεληθά ρξεζηκνπνηείηαη ζε θηήξηα 

κε ηαπηφρξνλεο ζπλερείο αλάγθεο γηα ειεθηξηζκφ, ζέξκαλζε ή/θαη ςχμε πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο 

4500−5000 ψξεο εηεζίσο. 

Ζ ςχμε ζεσξείηαη κία απφ ηηο θχξηεο θαηεγνξίεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη 

ζε δηάθνξεο εθαξκνγέο. Μηα απφ ηηο βαζηθέο, απνηειεί ν θιηκαηηζκφο εζσηεξηθψλ ρψξσλ κε 

ζθνπφ λα δεκηνπξγεζνχλ αιιά θαη λα δηαηεξεζνχλ ζπλζήθεο άλεζεο κε ηζνξξνπεκέλα επίπεδα 

ζεξκνθξαζηψλ θαη πγξαζίαο ζηνπο ρψξνπο θαηνηθίαο θαη εξγαζίαο. Δμίζνπ γλσζηή εθαξκνγή 

απνηειεί ε ςχμε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ γηα ηελ ζπληήξεζε απηψλ γηα κεγάια ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. Θα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζεί φηη ε ςχμε αμηνπνηείηαη ζηε ρεκηθή 

βηνκεραλία ζε εθαξκνγέο φπσο ε αθχγξαλζε, ε πγξνπνίεζε θαη ν δηαρσξηζκφο αεξίσλ. 

Με ην φξν ςχμε αλαθεξφκαζηε ζηε κεηαθνξά ζεξκφηεηαο απφ έλα ζψκα ρακειφηεξεο 

ζεξκνθξαζίαο ζε έλα ζψκα πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίαο, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

πξψηνπ θάησ απφ έλα επηζπκεηφ επίπεδν. Ο πην δηαδεδνκέλνο θαη απιφο ηξφπνο παξαγσγήο 

ςχμεο βαζίδεηαη ζην θαηλφκελν ηεο αιιαγήο θάζεο ελφο ξεπζηνχ θαη ησλ ζεξκηθψλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηε κεηαβνιή απηή (εμάηκηζε ή αηκνπνίεζε). πγθεθξηκέλα, θαηά 

ηελ αιιαγή θάζεο ην πηεηηθφ ξεπζηφ απνξξνθά απφ ην πεξηβάιινλ  ηνπ ηελ απαηηνχκελε 

ζεξκφηεηα αηκνπνηήζεσο, κε απνηέιεζκα ηελ ςχμε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ παξαγσγή ηνπ 

επηζπκεηνχ ςπθηηθνχ απνηειέζκαηνο[19]. Παξαθάησ, παξαηίζεληαη νη επηθξαηέζηεξνη ςπθηηθνί 

θχθινη, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πξαθηηθέο εθαξκνγέο ςχμεο. 
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1.4.1 Φπθηηθόο θύθινο κε κεραληθή ζπκπίεζε 

Ο ςπθηηθφο θχθινο κεραληθήο ζπκπίεζεο αηκψλ (Vapor Compression Cycle-VCC) είλαη o πην 

δηαδεδνκέλνο θαη επξέσο κειεηεκέλνο θχθινο ςχμεο. Υξεζηκνπνηείηαη ζε πξαθηηθέο εθαξκνγέο 

θαιχπηνληαο απαηηήζεηο κεξηθψλ δεθάδσλ W έσο αξθεηέο κνλαδεο MW αλά κνλάδα. Μηα 

ζπκβαηηθή δηάηαμε παξαγσγήο ςχμεο κε κεραληθή ζπκπίεζε  απαξηίδεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ έλα 

ζπκπηεζηή, ηνπ νπνίνπ ε θχξηα ιεηηνπξγία είλαη ε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ηζρχο κε ζθνπφ ηελ 

αχμεζε ηεο πίεζεο ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ. 

ηελ Δηθ.  1.12 παξνπζηάδεηαη κηα ηππηθή δηάηαμε ηνπ ελ ιφγσ ςπθηηθνχ θχθινπ. Σα βαζηθά 

κέξε ηνπ θχθινπ είλαη: 

 Ο ζπκπηεζηήο (compressor) 

 O ζπκππθλσηήο (condenser) 

 H βαιβίδα εθηφλσζεο (expansion valve) 

 
Δηθ.  1.12. Σππηθή δηάηαμε θύθινπ ςύμεο κεραληθήο ζπκπίεζεο αηκώλ (Vapor Compression 

Cycle-VCC) 

ηελ παξαπάλσ ςπθηηθή δηάηαμε, ην ςπθηηθφ κέζν εθηειψληαο έλα πιήξε ηδαληθφ θχθιν 

πθίζηαηαη ηηο εμήο δηεξγαζίεο: 

Μεηαβνιή 1-2  πκπίεζε 

 Σν ςπθηηθφ κέζν εμέξρεηαη απφ ηνλ αηκνπνηεηή  ζε θαηάζηαζε θνξεζκέλνπ αηκνχ ρακειήο 

πίεζεο (ζεκείν 1) θαη εηζέξρεηαη ζηνλ ζπκπηεζηή, φπνπ ζπκπηέδεηαη κε απνηέιεζκα λα απμεζεί 

ε πίεζε θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπκπίεζεο είλαη απαξαίηεηε ε 

πξφζδνζε κεραληθήο ηζρχνο  ̇th. Μεηά ηε ζπκπίεζε,ν αηκφο εμέξρεηαη απφ ην ζπκπηεζηή σο 

ππέξζεξκνο αηκφ κε πςειή πίεζε θαη ζεξκνθξαζία (ζεκείν 2).  

Μεηαβνιή 2-3  πκπύθλσζε 

Μεηά ηελ έμνδν απφ ην ζπκπηεζηή (ζεκείν 2), ν αηκφο εηζάγεηαη ζην ζπκππθλσηή, ν νπνίνο 

είλαη έλαο ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο. Καηά ηε δηεξγαζία απηή ν αηκφο μεθηλά λα απνβάιιεη 

ζεξκφηεηα πξνο ην κέζν ηνπ δεπηεξεχνληνο θπθιψκαηνο πνπ ζπλήζσο απνηειείηαη απφ λεξφ ή 

αέξα, κε απνηέιεζκα ε ζεξκνθξαζία ηνπ αξρηθά λα κεηψλεηαη, ελψ φηαλ γίλεη ίζε κε ηε ζεξκνθξαζία 
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ζπκπχθλσζεο γηα ηελ πίεζε πνπ επηθξαηεί, αξρίδεη ε ζπκπχθλσζή ηνπ, κέρξη φιν ην ςπθηηθφ κέζν λα 

εμέιζεη ζε (θνξεζκέλε) πγξή θαηάζηαζε (ζεκείν 3) -πεξίπησζε κεδεληθήο ππφςπμεο. Σν ςπθηηθφ πγξφ 

εμέξρεηαη απφ ην ζπκππθλσηή ζε θαηάζηαζε πςειήο πίεζεο θαη κεησκέλεο ζεξκνθξαζίαο.Καηά 

ηε ζπκπχθλσζε ηνπ αεξίνπ ςπθηηθνχ κέζνπ, απνβάιιεηαη ζεξκφηεηα πξνο ην πεξηβάιινλ ̇ . 

Μεηαβνιή 3-4  Δθηόλσζε 

Σν ςπθηηθφ κέζν αθνχ εμέιζεη απφ ηνλ ζπκππθλσηή, ζα πξέπεη λα κεησζεί ε πίεζε ηνπ κέρξη λα 

γίλεη ίζε κε ηελ πίεζε πνπ επηθξαηεί κέζα ζηνλ αηκνπνηεηή. Γηα κπνξέζεη λα επηηεπρζεί απηφ, ην 

εξγαδφκελν κέζν πεξλάεη απφ κία βαιβίδα εθηφλσζεο ή ζηξαγγαιηζκνχ φπνπ κεηψλεηαη ε πίεζε 

θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ θαη εμέξρεηαη ζε δη-θαζηθή θαηάζηαζε. Καηά ηελ δηεξγαζία ηεο εθηφλσζεο 

ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη θακία ζπλαιιαγή ελέξγεηαο απφ ή πξνο ην 

πεξηβάιινλ. 

Μεηαβνιή 4-1  Αηκνπνίεζε 

Σέινο, κεηά ηελ δηάηαμε εθηνλψζεσο ην ςπθηηθφ κέζν εηζάγεηαη ζηνλ αηκνπνηεηή ζε θαηάζηαζε 

ρακειήο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο (ζεκείν 4). Πξφθεηηαη μαλά γηα έλαλ ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο ζηνλ 

νπνίν ην ςπθηηθφ κέζν απνξξνθά ζεξκφηεηα απφ ην δεπηεξεχνλ θχθισκα ηνπ αηκνπνηεηή, 

αηκνπνηείηαη θαη εμέξρεηαη απφ απηφλ ζε θαηάζηαζε ςπρξνχ θνξεζκέλνπ αηκνχ ρακειήο πίεζεο (ζεκείν 

1). Οπζηαζηηθά, ην ςπθηηθφ θαηλφκελν ιακβάλεη ρψξα ζηνλ αηκνπνηεηή, φηαλ δειαδή απνκαθξχλεηαη ε 

ζεξκφηεηα απφ ην ρψξν κέζσ ηνπ ςπθηηθνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ζεξκφηεηα πνπ απνξξνθάηαη απφ 

ην ςπθηηθφ κέζν ζηνλ αηκνπνηεηή είλαη ε ζεξκφηεηα αηκνπνίεζεο  ̇ . Ζ ζεξκφηεηα απηή είλαη 

ε σθέιηκε ζεξκφηεηα ςχμεο. Θεσξεηηθά ε ζέξκαλζε ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ 4→1 είλαη ηζνβαξήο 

κεηαβνιή. ηνλ αηκνπνηεηή γίλεηαη απνξξφθεζε ζεξκηθήο ηζρχνο (σθέιηκε ςπθηηθή ηζρχο) απφ 

ην ρψξν ηνπ ζε αληίζεζε κε ηνλ ζπκππθλσηή ζηνλ νπνίν απνβάιιεηαη ζεξκηθή ηζρχο. 

πληειεζηήο ζπκπεξηθνξάο ςπθηηθνύ θύθινπ κεραληθήο ζπκπίεζεο – COP (Coefficient of 

Performance) 

Καηά ηελ δηεξγαζία εληφο ηνπ αηκνπνηεηή γίλεηαη απνξξφθεζε ζεξκηθήο ηζρχνο  ̇ς (σθέιηκε 

ςπθηηθή ηζρχο) απφ ην ρψξν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη θη έηζη απηφο ςχρεηαη. Αληηζέησο, ζηελ 

πεξίπησζε αεξφςπθηνπ ή πδξφςπθηνπ ζπκππθλσηή, απνβάιιεηαη ζεξκηθή ηζρχο  ̇  ζην ρψξν 

γχξσ απφ απηφλ ζηνλ αέξα. Παξαηεξείηαη ινηπφλ, φηη ε ςπθηηθή δηάηαμε έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

παξάγεη θαη ςχμε θαη ζέξκαλζε ζε έλα ρψξν αμηνπνηψληαο ηε ζεξκφηεηα ζπκπχθλσζεο. Θα 

κπνξνχζε λα αλαθεξζεί φηη ε ςπθηηθή δηάηαμε απνηειεί κηα αληιία ζεξκφηεηαο ε νπνία αθαηξεί 

ζεξκφηεηα απφ ηνλ ρψξν ηνπ αηκνπνηεηή, θαη ηελ απνβάιεη ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζπκππθλσηή. 

Ο αηκνπνηεηήο απνξξνθά ζεξκηθή ηζρχ  ̇ς , ν ζπκππθλσηήο απνδίδεη ζεξκηθή ηζρχ ζην 

πεξηβάιινλ  ̇ ελψ ν ζπκπηεζηήο θαηαλαιψλεη κεραληθή ηζρχ  ̇   γηα λα ιεηηνπξγήζεη. Ο 

ελεξγεηαθφο ηζνινγηζκφο ζε έλαλ ηέηνην θχθιν ςχμεο ζεσξψληαο ηηο απψιεηεο ακειεηέεο είλαη: 

  ̇ = ̇ + ̇   
 

(1.1) 
 

Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ κεηαβνιψλ ηζρχνο, ε κφλε θαηαλάισζε είλαη ε κεραληθή ηζρχο 

πνπ δαπαλάηαη ζην ζπκπηεζηή  ̇   , ελψ ε σθέιηκε είλαη ε ςπθηηθή ηζρχο πνπ απνξξνθάηαη 

ζηνλ αηκνπνηεηή  ̇ . Έηζη, νξίδεηαη ν ζεσξεηηθφο ζπληειεζηήο ζπκπεξηθνξάο COPth 

(Coefficient of Performance) κηα ςπθηηθήο δηάηαμεο κεραληθήο ζπκπίεζεο, ν νπνίνο εθθξάδεη ηε 

ζεσξεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ςπθηηθήο δηάηαμεο. Ο ζεσξεηηθφο ζπληειεζηήο 

ζπκπεξηθνξάο COPth ηζνχηαη κε ηνλ ιφγν ηεο σθέιηκεο πξνο ηε δαπαλνχκελε ηζρχ αλά θχθιν: 
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 ̇ 

 ̇  
 

(1.2) 
 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν ζπληειεζηήο ζπκπεξηθνξάο COP ιακβάλεη κηθξφηεξεο ηηκέο ζε ζρέζε 

κε ην ζεσξεηηθφ ζπληειεζηή εθφζνλ ιακβάλνληαη ππφςελ νη απψιεηεο ζεξκφηεηαο θαη ηζρχνο 

ζην ζχζηεκα. 

1.4.2 Φπθηηθόο θύθινο κε απνξξόθεζε 

Ο ςπθηηθφο θχθινο απνξξφθεζεο (absorption refrigeration cycle) ιεηηνπξγεί κε παξφκνην ηξφπν 

ζε ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία ηεο ζπκπίεζεο αηκψλ. Σν εξγαδφκελν ςπθηηθφ κέζν θαη ζηηο δπν 

πεξηπηψζεηο ζπκππθλψλεηαη ζε πςειή πίεζε, απνηνλψλεηαη κέζσ κηαο βαιβίδαο θαη νδεγείηαη 

ζηνλ αηκνπνηεηή γηα λα εμαηκηζηεί. Ζ θχξηα δηαθνξά κε ηελ ςχμε κε κεραληθή ζπκπίεζε αηκψλ 

έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν αηκφο απνθηά μαλά πςειή πίεζε κεηά ηελ εμάηκηζή ηνπ. 

ηελ ελ ιφγσ δηεξγαζία ν ζπκπηεζηήο αληηθαζίζηαηαη απφ έλα θχθισκα απνξξφθεζεο ην νπνίν 

αληί γηα κεραληθφ έξγν δέρεηαη θαηά θχξην ιφγν σο είζνδν ζεξκηθή ηζρχ. Αχηε ε ηερλνινγία 

είλαη ηδηαηηέξσο ειθπζηηθή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη αθζνλία ζε πεγέο ζεξκφηεηαο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα κέζσ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ ή απνξξηπηφκελεο ζεξκφηεηαο απφ έλα ζχζηεκα 

ειεθηξνπαξαγσγήο ή ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ-ζεξκφηεηαο. Δπίζεο ζεκαληηθή εθαξκνγή 

κπνξεί λα έρεη έλα ηέηνην ζχζηεκα ζε πεξηνρέο πνπ είλαη δχζθνιε ή πςεινχ θφζηνπο ε 

πξφζβαζε ζε ειεθηξηθφ ξεχκα [20]. Έλα ηππηθφ θχθισκα ςχμεο απνηειείηαη απφ: 

 έλαλ αηκνπνηεηή  

 έλαλ ζπκππθλσηή 

 έλαλ απνξξνθεηή 

 κηα γελλήηξηα θαη 

 κηα αληιία δηαιχκαηνο 

Ζ ζπκπίεζε ηνπ αηκνχ ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ επηηπγράλεηαη κε ην ζπλδπαζκφ ηνπ απνξξνθεηή, 

ηεο αληιίαο δηαιχκαηνο θαη ηεο αηκνγελλήηξηαο. Παξαθάησ, ζηελ Δηθ.  1.13 παξνπζηάδεηαη κηα 

ηππηθή δηάηαμε δηεξγαζίαο ςχμεο κε απνξξφθεζε. 

 

Δηθ.  1.13. Σππηθή δηάηαμε θύθινπ ςύμεο κε απνξξόθεζε 

ην  παξαπάλσ ζχζηεκα, ην εξγαδφκελν ςπθηηθφ κέζν κεηά ηνλ αηκνπνηεηή κεηαθέξεηαη ζηνλ 

απνξξνθεηή θαη αλακηγλχεηαη κε έλα δηάιπκα πινχζην ζε απνξξνθεηηθφ κέζν. Μεηά ηελ 

αλάκημε, ην δηάιπκα πνπ πξνθχπηεη ζηνλ απνξξνθεηή (ην νπνίν είλαη θησρφ ζε απνξξνθεηηθφ 

κέζν πιένλ) νδεγείηαη ζε κηα αληιία θπθινθνξίαο ψζηε λα κεηαθεξζεί ζηελ πςειή πίεζε θαη λα 
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θαηεπζπλζεί πξνο ηελ αηκνγελλήηξηα . Ζ γελλήηξηα απηή είλαη νπζηαζηηθά ε κεραλή ζηελ νπνία 

πξνζδίδεηαη ζεξκφηεηα γηα λα ιεηηνπξγήζεη ν θχθινο, αθνχ ε αληιία ιεηηνπξγεί σο 

θπθινθνξεηήο. ηελ γελλήηξηα ην θησρφ δηάιπκα δηαρσξίδεηαη, έηζη ψζηε λα θαηεπζπλζεί πξνο 

ηνλ ζπκππθλσηή κφλν ν θνξεζκέλνο αηκφο ςπθηηθνχ κέζνπ ελψ ην πινχζην δηάιπκα πνπ κέλεη 

ζα νδεγεζεί πάιη πξνο ηνλ απνξξνθεηή γηα λα επαλεθθηλήζεη ν θχθινο. Σν πινχζην δηάιπκα 

πξέπεη λα πεξάζεη απφ κηα ζηξαγγαιηζηηθή βαιβίδα γηα λα απνθηήζεη ηελ ίδηα πίεζε κε ηνλ 

απνξξνθεηή. πρλά ρξεζηκνπνηείηαη θαη έλαο ελαιιάθηεο δηαιχκαηνο (Solution Heat 

Exchanger) ψζηε λα πξνζεξκάλεη ην θησρφ δηάιπκα, ειαηηψλνληαο έηζη ηελ απαξαίηεηε 

ζεξκηθή ηζρχ πνπ πξέπεη λα πξνζδνζεί ζηε γελλήηξηα [21]. Ζ δηαθεθνκκέλε γξακκή ζηελ Δηθ. 

1.13 έρεη βνεζεηηθφ ραξαθηήξα ψζηε λα θαηαζηήζεη δηαθξηηά ηα δχν επίπεδα πίεζεο ζηνλ θχθιν 

απνξξφθεζεο.  

Ο ελεξγεηαθφο ηζνινγηζκφο ζηνλ θχθιν ςχμεο απνξξφθεζεο είλαη ν αθφινπζνο: 

  ̇   ̇   ̇   ̇  (1.3) 
 

Όπνπ: 

  ̇  είλαη ε απνξξφθεζε ζεξκφηεηαο ζηνλ αηκνπνηεηήαπφ ηνλ θιηκαηηδφκελν ρψξν θαη 

παξαγσγή ςχμεο 

  ̇  είλαη ε παξνρή ζεξκφηεηαο ζηε γελλήηξηα  

  ̇  είλαη ε απνβνιή ζεξκφηεηαο ζην ζπκππθλσηή   

  ̇  είλαη ε απνβνιή ζεξκφηεηαο απφ ηνλ απνξξνθεηή  

 
Δλψ ν ζπληειεζηήο ζπκπεξηθνξάο απηνχ ηνπ θχθινπ, είλαη ίζνο κε: 

 
      

 ̇ 

 ̇ 
 

 

(1.4) 
 

Ζ κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ελφο ςπθηηθνχ θχθινπ κε απνξξφθεζε επηηπράλεηαη φηαλ νη δχν 

νπζίεο (ςπθηηθφ θαη απνξξνθεηηθφ κέζν) πνπ ζπγθξνηνχλ ην ζχζηεκα έρνπλ νξηζκέλα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά [21]. Σν ςπθηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξν πηεηηθφ απφ ηνλ απνξξνθεηή 

έηζη ψζηε λα δηαρσξίδεηαη εχθνια απφ ην απνξξνθεηηθφ κέζν[21]. Δπηπιένλ, ην απνξξνθεηηθφ 

κέζν δελ ζα πξέπεη λα ζπζρεηίδεηαη κε ην ςπθηηθφ ην νπνίν απαηηέηηαη λα έρεη κεγάιε 

ιαλζάλνπζα ζεξκφηεηα [21]. Σέινο, βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δχν νπζηψλ απηειεί ν κηθξφο 

βαζκφο δηάβξσζεο θαη ν κεδεληθφο βαζκφο ηνμηθφηεηα γηα ιφγνπο αζθαιείαο [21].   

Σα ζπλεζέζηεξα δεχγε ςπθηηθψλ – απνξξνθεηηθψλ κέζσλ γηα θχθινπο απνξξφθεζεο είλαη:  

 Σν δηάιπκα λεξνχ - βξσκηνχρνπ ιηζίνπ (LiBr) 

 Σν δηάιπκα λεξνχ - ακκσλίαο (NH3) 

ην πξψην ζπλδπαζκφ νη κεραλέο ιεηηνπξγνχλ θαηά θχξην ιφγν ζε κεξηθφ θελφ. Ζ πεγή 

ζεξκφηεηαο πξέπεη λα είλαη ζε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ησλ 70℃-90℃ γηα ζπζηήκαηα κίαο 

βαζκίδαο. Σν ζπγθεθξηκέλν δεχγνο εξγαζίαο ελδείθλπηαη γηα εθαξκνγέο ςχμεο φπνπ 

απαηηνχληαη ζεξκνθξαζίεο άλσ ησλ 0oC[21]. 

Ο δεχηεξνο ζπλδπαζκφο ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν γηα θαηάςπμε ζε ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο εμάηκηζεο, κηθξφηεξεο ησλ 0℃. Ζ εθαξκνγή απηνχ ηνπ δεχγνπο ζπλαληάηαη 

θπξίσο ζε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ςχμεο [21]. 

Οη ςπθηηθνί θχθινη κε απνξξφθεζε παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα αιιά θαη 

κεηνλεθηήκαηα έλαληη ησλ ζπκβαηηθψλ ςπθηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζε θχθιν 

ζπκπίεζεο. Σν θχξην πιενλέθηεκα ηνπο είλαη ε ρακειή θαηαλάισζε ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα, ελψ 
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παξάιιεια έρνπλ ειάρηζηα θηλνχκελα ηκήκαηα. Δπηπιένλ, έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο, είλαη 

αμηφπηζηα θαη έρνπλ ρακειφ θφζηνο ζπληήξεζεο.  Γελ εθπέκπνπλ ξππνγφλεο νπζίεο θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο θαη ζπλεπψο δελ πξνθαινχλ ξχπαλζε ζην πεξηβάιινλ ελψ παξάιιεια έρνπλ 

ρακειά επίπεδα ζνξχβνπ θαη θξαδαζκψλ.  

Χζηφζν, νη ςπθηηθνί θχθινη κε απνξξφθεζε απνηεινχληαη απφ νγθψδεηο κνλάδεο νη νπνίεο 

έρνπλ αξθεηά πςειφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη απαηηνχλ ηελ θαηαλάισζε λεξνχ ζε πχξγνπο 

ςχμεο. Δπίζεο, ν ζπληειεζηήο ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκβαηηθνχο θχθινπο ςχμεο 

είλαη κηθξφηεξνο [21].  

1.4.3 Φπθηηθόο θύθινο κε πξνζξόθεζε 

Ο ςπθηηθφο θχθινο κε πξνζξφθεζε (Adsorption Refrigeration Cycle - ARC) έρεη παξφκνηα 

ιεηηνπξγία κε ηελ ςχμε κεραληθήο ζπκπίεζεο. Σν ςπθηηθφ κέζν θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο 

ζπκππθλψλεηαη εληφο ηνπ ζπκππθλσηή ηεο δηάηαμεο ζε πςειή πίεζε εθιχνληαο ζεξκφηεηα θαη 

αηκνπνηείηαη ζηνλ αηκνπνηεηή ηεο εγθαηάζηαζεο ζε ρακειή πίεζε απνξξνθψληαο ζεξκφηεηα. Ζ 

θχξηα δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ζπζηεκάησλ είλαη ε δεκηνπξγία ησλ δχν επηπέδσλ πίεζεο, θαζψο 

ζηελ ςχμε κε πξνζξφθεζε ν ζάιακνο πξνζξφθεζεο ηξνθνδνηνχκελνο κε ζεξκηθή ηζρχ 

ιεηηνπξγεί ζαλ ζπκπηεζηήο θαη ν ζάιακνο εθξφθεζεο ζαλ εθηνλσηηθή βαιβίδα. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα θχξηα ζηάδηα ηνπ ςπθηηθνχ θχθινπ κε πξνζξφθεζε: 

 
 Θέξκαλζε θαη ζπκπίεζε (Heating & Pressurization):ην ζηάδην απηφ, ην νπνίν 

ηζνδπλακεί κε εθείλν ηεο ζπκπίεζεο ζηε κεραληθή ζπκπίεζε αηκψλ, πεγή ζεξκφηεηαο 

(λεξφ) πςειήο ζεξκνθξαζίαο ζεξκαίλεη ηνλ πξνζξνθεηή θαη παξάιιεια απμάλεηαη ε 

πίεζε ηνπ απφ ηελ πίεζε αηκνπνίεζεο ζηελ πίεζε ζπκπχθλσζεο. 

 Δθξόθεζε θαη ζπκπύθλσζε (Desorption & Condensation):  ην δεχηεξν απηφ 

ζηάδην, ν πξνζξνθεηήο ζπλερίδεη λα ηξνθνδνηείηαη κε ζεξκφηεηα θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ 

ζπλερίδεη λα απμάλεηαη θη έηζη ν αηκφο πνπ ππάξρεη κέζα ζην πξνζξνθεηηθφ πιηθφ λα 

δηαθεχγεη απφ απηφ (εθξφθεζε). ηε ζπλέρεηα, ν αηκφο νδεγείηαη ζην ζπκππθλσηή, 

ζπκππθλψλεηαη θαη απνβάιιεη ζεξκφηεηα ζην πεξηβάιινλ κέζσ ηνπ δεπηεξεχνληνο 

θπθιψκαηνο λεξνχ κέζεο ζεξκνθξαζίαο. Σν ζηάδην απηφ ηζνδπλακεί κε ηε ζπκπχθλσζε 

ζηνλ θχθιν ζπκπίεζεο αηκνχ. 

 Φύμε θαη απνζπκπίεζε (Cooling & Depressurization): ην ζηάδην απηφ, ν 

πξνζξνθεηήο απνζπλδέεηαη απφ ην ζπκππθλσηή θαη ςχρεηαη απφ λεξφ κέζεο 

ζεξκνθξαζίαο (ΜΣ), ελψ ε πίεζε ηνπ κεηψλεηαη απφ ηελ πίεζε ζπκπχθλσζεο ζηελ πίεζε 

αηκνπνίεζεο. Σν ζηάδην απηφ ηζνδπλακεί κε εθείλν ηεο εθηφλσζεο ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ 

ζην θχθιν κεραληθήο ζπκπίεζεο αηκψλ. 

 Πξνζξόθεζε θαη αηκνπνίεζε (Adsorption & Evaporation): ην ηέηαξην ζηάδην, ν 

πξνζξνθεηήο ζπλδέεηαη κε ηνλ αηκνπνηεηή, θαη ζπλερίδεη λα ςχρεηαη απφ λεξφ κέζεο 

ζεξκνθξαζίαο. Καζψο ε ζεξκνθξαζία ηνπ κεηψλεηαη πξνζξνθά ηνλ παξαγφκελν ζηνλ 

αηκνπνηεηή αηκφ θαη έηζη επηηπγράλεηαη ε ςχμε. Ζ ζεξκφηεηα αηκνπνίεζεο ιακβάλεηαη 

απφ λεξφ ρακειήο ζεξκνθξαζίαο. Απηφ ην ζηάδην είλαη ηζνδχλακν κε ηελ αηκνπνίεζε 

ηνπ ςπθηηθνχ ζην ζπκβαηηθφ θχθιν ζπκπίεζεο αηκψλ. 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ζηελ Δηθ.  1.14 κηα ηππηθή δηάηαμε ςπθηηθνχ θχθινπ κε πξνζξφθεζε: 
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Δηθ.  1.14. Tππηθή δηάηαμε θύθινπ ςύμεο κε πξνζξόθεζε 

Δπεηδή ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ν αηκνπνηεηήο δελ ιεηηνπξγεί ζπλερψο, ζηνλ απιφ θχθιν 

πξνζξφθεζεο κνλνχ ζαιάκνπ ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ γίλεηαη ζπλερήο παξαγσγή ςχμεο . Ζ 

δηαδηθαζία γίλεηαη ζπλερήο κε ηελ πξνζζήθε ελφο δεπηέξνπ ζαιάκνπ πνπ ιεηηνπξγεί κε δηαθνξά 

θάζεο κηζνχ θχθινπ απφ ηνλ πξψην. πγθεθξηκέλα φηαλ ν έλαο ζάιακνο πξνζξνθά ν άιινο 

εθξνθά θαη αλάπνδα. 

Οη βαζηθφηεξνη πξνζξνθεηέο θαζψο θαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη νη εμήο: 

 Silica gel-λεξό: Δίλαη κηα θνθθψδεο , παιψδεο , πνξψδεο κνξθή δηνμεηδίνπ ηνπ ππξηηίνπ 

πνπ παξαζθεπάδεηαη ζπλζεηηθά απφ ππξηηηθφ λάηξην θαη πξφθεηηαη γηα ην πην 

ζπλεζηζκέλν πξνζξνθεηηθφ κέζν ζηνπο ςχθηεο πξνζξφθεζεο. Ζ εηδηθή ηνπ επηθάλεηα 

θπκαίλεηαη απφ 320–650 m2/g [22] [23] ελψ ε κέζε δηάκεηξνο ηνπ πφξνπ ηνπ είλαη 2,5-

25 nm [22]. Έρεη ζεξκφηεηα πξνζξφθεζεο πεξίπνπ 2800 kJ/kgads [24] θαη κπνξεί λα 

αλαγελλεζεί ρξεζηκνπνηψληαο πεγέο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο (60–90 °C) [24]. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί βέβαηα πσο ράλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλ ππεξζεξκαλζεί. 

 Εεόιηζνο: Δίλαη έλα κηθξνπνξψδεο αξγπινππξηηηθφ νξπθηφ κε θξπζηαιιηθή δνκή πνπ 

κπνξεί λα είλαη απηνθπέο ή λα παξάγεηαη βηνκεραληθά. Οη δεφιηζνη παξνπζηάδνπλ 

κεγάιε πνηθηινκνξθία σο πξνο ηελ θξπζηαιιηθή ηνπο δνκή θαζψο ππάξρνπλ πάλσ απφ 

200 ηχπνη δηαθνξεηηθψλ θξπζηαιιηθψλ δνκψλ [25]. Παξνπζηάδνπλ πςειέο ηηκέο εηδηθήο 

επηθάλεηαο 800-1200 m2/g. Έρεη ζεξκφηεηα πξνζξφθεζεο ζηα 3300–4200 kJ/kgads [24] 

θαη κπνξεί λα αλαγελλεζεί ρξεζηκνπνηψληαο πεγέο πςειήο ζεξκνθξαζίαο, άλσ ησλ 

150°C[24] 

 Δλεξγόο άλζξαθαο – Μεζαλόιε: Θεσξείηαη ην πην δηαδεδνκέλν πξνζξνθεηηθφ κέζν. 

Έρεη ρακειφ θφζηνο, ηζρπξή ηάζε πξνζξφθεζεο νξγαληθψλ νπζηψλ θαη κπνξεί λα 

παξαρζεί απφ ζρεδφλ θάζε αλζξαθνχρν πιηθφ (μχιν, πξηνλίδη, γεσξγηθά παξαπξντφληα, 

ιηγλίηεο, δηάθνξα είδε νξπθηψλ αλζξάθσλ, δηάθνξα θιάζκαηα πεηξειαίνπ θ.η.ι.). 

Σα πιενλεθηήκαηα ησλ ςπθηψλ πξνζξφθεζεο είλαη: ε απιφηεηα θαηαζθεπήο ηνπο θαη ε 

κεραληθή ηνπο αληνρή. Γελ ππφθεηληαη ζε πεξηνξηζκνχο φζνλ αθνξά ηε ζεξκνθξαζία απφξξηςεο 
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ζεξκφηεηαο, θαζψο δελ πθίζηαηαη θαλέλαο θίλδπλνο θξπζηάιισζεο. Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ 

θαηαλαιψλεηαη είλαη ειάρηζηε εθφζνλ δελ ππάξρεη ζπκπηεζηήο. Χζηφζν έρνπλ κεγάιν φγθν θαη 

βάξνο, ελψ ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ παξαγφκελσλ κνλάδσλ, ε ηηκή ησλ ςπθηψλ πξνζξφθεζεο 

παξακέλεη πςειή. 

 

1.5 Δπηζηεκνληθό εξώηεκα 

Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ην ελεξγεηαθφ πξφβιεκα πέξα απφ ηελ 

ελαξκφληζε ησλ λέσλ θηεξίσλ, απαηηεί θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππαξρφλησλ ψζηε λα κεησζνχλ 

δξαζηηθά νη θαηαλαιψζεηο απηψλ. ηα πιαίζηα απηψλ ησλ δξάζεσλ, ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία 

κειεηά ηελ αλάιπζε ησλ ζεξκηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ ηνπ Γήκνπ Βάξεο-Βνχιαο-

Βνπιηαγκέλεο θαη παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ. Πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, ηα θχξηα εξσηήκαηα πνπ ζα θιεζεί ζηα επφκελα θεθάιαηα λα απαληήζεη ε 

παξνχζα δηπισκαηηθή είλαη ηα αθφινπζα: 

 Πψο πξαγκαηνπνηείηαη κηα ιεπηνκεξήο απνηχπσζε ελφο θηεξίνπ κε ζθνπφ ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ επεκβάζεσλ κε εμεηδηθεπκέλα ινγηζκηθά; 

 Πνηα ε εθηίκεζε ησλ ζεξκηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ ελ ιφγσ θηεξίνπ κέζσ ησλ ππφ έιεγρν 

ινγηζκηθψλ; 

 Πφζν αληαγσληζηηθέο είλαη νη επεκβάζεηο ζε ζπζηήκαηα ςχμεο/ζέξκαλζεο; 

 Πφζε απφθιηζε έρνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηδηθεπκέλσλ κνληέισλ ζε ζρέζε κε ην 

ινγηζκηθφ ΣΔΔ ΚΔΝΑΚ; 
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 ΜΔΛΔΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟ ΓΖΜΑΡΥΔΗΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. 

ΒΑΡΖ - ΒΟΤΛΑ – ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ 

 

2.1 Γεληθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

 

Ο Γήκνο Βάξεο - Βνχιαο - Βνπιηαγκέλεο είλαη δήκνο ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πνπ 

ζπζηάζεθε κε ην Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο. Ο δήκνο ζρεκαηίζηεθε κε ηελ ζπλέλσζε ησλ 

θαηαξγεζέλησλ δήκσλ Βάξεο, Βνπιηαγκέλεο θαη Βνχιαο. Ζ έθηαζε ηνπ λένπ Γήκνπ είλαη 33.94 

η.ρικ θαη ν πιεζπζκφο ηνπ 48.399 θάηνηθνη ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011[26]. Έδξα ηνπ 

δήκνπ είλαη ε Βνχια. Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ είλαη κέξνο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 

Αζελψλ θαη αλήθεη δηνηθεηηθά ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. 

Ο Γήκνο Βάξεο - Βνχιαο - Βνπιηαγκέλεο δηαηξείηαη ζε 3 «δεκνηηθέο ελφηεηεο», νη νπνίεο 

αληηζηνηρνχλ ζηνπο 3 θαηαξγεζέληεο δήκνπο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Καιιηθξάηε[26]. Κάζε 

δεκνηηθή ελφηεηα δηαηξείηαη ζε «θνηλφηεηεο», νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηα δηακεξίζκαηα ησλ 

θαηαξγεζέλησλ ΟΣΑ. Οη ζεκεξηλέο θνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ, ήηαλ απηφλνκεο θνηλφηεηεο θαη 

δήκνη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Καπνδίζηξηα. 

 

Δηθ.  2.1. Φσηνγξαθία Γήκνπ Βάξεο – Βνύιαο – Βνπιηαγκέλεο. Πεγή αλαθνξάο:Google maps, 

2019[27] 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CF%81%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1
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Ζ δεκνηηθή Δλφηεηα Βάξεο θαηαιακβάλεη έθηαζε 22,189 km² θαη έρεη ζπλνιηθφ πξαγκαηηθφ 

πιεζπζκφ 15.855 θαηνίθνπο, θαηά ηελ Απνγξαθή ηνπ 2011 θαη  έδξα ηεο είλαη ε Βάξε. 

Αληίζηνηρα ε δεκνηηθή Δλφηεηα Βνχιαο θαηαιακβάλεη έθηαζε 8,787 km² θαη έρεη ζπλνιηθφ 

πξαγκαηηθφ πιεζπζκφ 28.364 θαηνίθνπο θαη  έδξα ηεο είλαη ε Βνχια. Σέινο, ε δεκνηηθή 

Δλφηεηα Βνπιηαγκέλεο θαηαιακβάλεη έθηαζε 5,805 km² θαη έρεη ζπλνιηθφ πξαγκαηηθφ 

πιεζπζκφ 4.180 θαηνίθνπο, θαη έδξα ηεο είλαη ε Βνπιηαγκέλε. 

Ζ Αζελατθή Ρηβηέξα, κέξνο ηεο νπνίαο είλαη θαη ε πεξηνρή κειέηεο ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο, έρεη δεζηφ θιίκα θαη ζεσξείηαη ε ζεξκφηεξε πεξηνρή ηεο επεηξσηηθήο Δπξψπεο. 

Παξνπζηάδεη γεληθά ήπην θαη μεξφ θιίκα κε ιίγεο βξνρέο.  

Πηλ.  2.1. Κιηκαηηθά δεδνκέλα Πεηξαηά – ΔΜΤ 1981-2010. Πεγή αλαθνξάο: Meteoclub.gr[28] 

Απφ ηα ζηνηρεία ηεο Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο γηα ην Διιεληθφ Αηηηθήο θαη ηνλ 

Πεηξαηά πξνθχπηεη πσο ε Αζελατθή Ρηβηέξα θαηαηάζζεηαη ζηα ζεξκά εκίμεξα θιίκαηα 

ζχκθσλα κε ηελ Κιηκαηηθή ηαμηλφκεζε Κέππελ. 

 

2.2 Δπηζθόπεζε ηνπ Γεκαξρείνπ Βάξεο – Βνύιαο - Βνπιηαγκέλεο 

Σν ελ ιφγσ θηήξην πνπ ζηεγάδεη ην Γεκαξρείν Βάξε Βνχιαο Βνπιηαγκέλεο βξίζθεηαη ζηελ 

πεξηνρή ηεο Βνχιαο ζηελ νδφ Λ.Καξακαλιή 18 θαη θαηαζθεπάζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 1970. Ζ 

αξρηθή ρξήζε ηνπ θηεξίνπ ήηαλ λπρηεξηλφ θέληξν δηαζθέδαζεο, σζηφζν απφ ην 1985 πέξαζε 

ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ θαη έθηνηε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο αλάγθεο απηνχ. Σν θηήξην έρεη 

βνξεηναλαηνιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη νη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ είλαη: γεσγξαθηθφ 

πιάηνο  37°50΄10.35΄΄ Βφξεηα θαη γεσγξαθηθφ κήθνο 23°45΄59.80΄΄ Αλαηνιηθά θαη είλαη ζε 

πςφκεηξν 12,00 κέηξα. ηελ βφξεηα φςε ζπλνξεχεη κε ηε ιεσθφξν Καξακαλιή, ζηελ λφηηα κε 

ηελ αθηξνγξακκή ηεο ζάιαζζαο ελψ πιεπξηθά βξίζθεηαη ζε επαθή κε φκνξν ηζφγεην θηήξην απφ 

ηε κία πιεπξά. Αδηακθηζβήηα, ην θηήξην ηνπ δεκαξρείνπ είλαη εθηεζεηκέλν ζηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο θαη ε παξαζαιάζζηα ζέζε ηνπ θαζηζηά αδχλαηε ηελ κείσζε ησλ 

ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ απηνχ. χκθσλα κε ηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα, έρεη θάιπςή 1321,35 m2 

θαη απνηειείηαη απφ δχν επίπεδα, έλα ηζφγεην θαη έλα δψκα. 

Κλιμαηικά δεδομένα Πειραιά - Δ.Μ.Υ (1981-2010) 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαι Ιοσν Ιοσλ Ασγ Σεπ Οκη Νοε Γεκ Έηος 

Μέγιζηη Μηνιαία° C 

(°F) 

14.1 14.4 16.6 20.3 25.1 29.9 32.8 32.9 29.1 24.2 18.9 15.4 22,81 

Μέζη Μηνιαία °C (°F) 11.1 11.2 13.3 16.9 21.4 26.3 29.0 28.8 25.2 20.6 15.8 12.6 19,35 

Δλάτιζηη Μηνιαία °C 

(°F) 

8.2 7.9 10.0 13.4 17.7 22.2 24.8 25.0 21.5 17.4 12.9 9.7 15,89 

Βροτόπηωζη mm 

(ίνηζες) 

41,95 36,26 34,09 30,34 15,95 5,08 5,56 3,07 11,37 30,5 58,87 58,84 331.9 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%9A%CE%AD%CF%80%CF%80%CE%B5%CE%BD
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Δηθ.  2.2. Φσηνγξαθία θάηνςεο Γεκαξρείνπ από δνξπθόξν. Πεγή αλαθνξάο: Google earth[27] 

Πξνζκεηξψληαο φια ηα επίπεδα ζηε δφκεζε, ε δφκεζε πξνθχπηεη ίζε κε 1758,11 m² θαη 

αλαιπηηθά: 1321,35 m² (ηζφγεην) θαη 436,76m² (δψκα). O ζπλνιηθφο φγθνο ηνπ θηεξίνπ είλαη 

πεξίπνπ ίζνο κε 5274,30 m³. 

Καηά ηελ απηνςία ζην ελ ιφγσ θηήξην παξαηεξήζεθε φηη ν θέξνλ νξγαληζκφο ηνπ δνκήκαηνο 

απνηειείηαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Όζνλ αθνξά ηα θαηαθφξπθα ζηνηρεία ηνπ θηεξίνπ 

δηαπηζηψζεθε φηη βξίζθνληαη θπξίσο ζηε πεξίκεηξν απηνχ. Απηφ γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ αλ 

αλαινγηζηεί θαλείο θαη ηελ πξσηαξρηθή ρξήζε ηνπ θηεξίνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ θνπθσκάησλ είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ μχιηλα πιαίζηα κε κνλφ παινπίλαθα, 

γεγνλφο πνπ απηνκάησο θαζηζηά ην ππφ κειέηε θηήξην αξθεηά αδχλακν ζηηο ελεξγεηαθέο ηνπ 

απνδφζεηο. Θα ήηαλ παξάιεςε λα κελ αλαθεξζεί φηη ζηελ νξνθή ηζνγείνπ ή δηαθνξεηηθά ζηε 

πιάθα κεηαμχ ηζφγεηνπ θαη δψκαηνο έρεη ηνπνζεηεζεί ζπλζεηηθφ πιηθφ ζηεγαλνπνίεζεο πνπ 

πηζαλφλ απνηξέπεη ηελ πγξαζία θαη ηελ εηζξνή πδάησλ ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν ηνπ θηεξίνπ. ην 

ηζφγεην έρεη γίλεη πξνζζήθε πεξίπνπ 100 m² ζηελ λφηηα φςε ηνπ θηεξίνπ θαη έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί θνπθψκαηα απφ αινπκίλην. πγθεθξηκέλα, ηα θνπθψκαηα απνηεινχληαη απφ 

αινπκίλην ζην πιαίζην ηνπο θαη απαξηίδνληαη απφ δηπιφ παινπίλαθα κε ελδηάκεζν δηάθελν 12 

mm. ηνλ εζσηεξηθφ ρψξν ηνπ ηζφγεηνπ ππάξρεη πιεζψξα γξαθείσλ ηα νπνία δηαρσξίδνληαη 

απφ μχιηλα πιαίζηα κε κνλφ παινπίλαθα ή παιφηνπβιν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ρψξνη απηνί 

δελ νξίδνπλ δηαθνξεηηθέο ζεξκηθέο δψλεο ζην θηήξην κηαο θαη δελ ππάξρεη νπζηαζηηθή 

δηαθνξνπνίεζε απηψλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα πεξηζζφηεξα γπάιηλα δηαρσξηζηηθά έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί γηα δηαθνζκεηηθνχο ιφγνπο θαη ην χςνο ηνπο δελ ηαπηίδεηαη κε ην ηππηθφ χςνο ηνπ 

νξφθνπ. Ζ ζχλδεζε ησλ δχν επηπέδσλ γίλεηαη κε εζσηεξηθφ θιηκαθνζηάζην, νη επηθάλεηεο ηνπ 

νπνίνπ είλαη επηζηξσκέλεο κε καξκάξηλεο πιάθεο. 
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Σν δψκα, φπσο θαη ην ππφινηπν θηήξην, είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Ζ 

ζηέγε έρεη ηδηαίηεξε γεσκεηξία πνπ ζα κπνξνχζε απφ ηελ αεξνθσηνγξαθία λα παξαπέκςεη ζε 

ραξηαεηφ ιφγσ ηνπ πνιπγσληθνχ ηεο ζρήκαηνο. Οη θιίζεηο απηήο είλαη έληνλεο, γεγνλφο πνπ 

δηεπθνιχλεη ηηο ξχζεηο ησλ νκβξίσλ λα θαηαιήγνπλ  ζηελ νξνθή ηνπ ηζνγείνπ. Σέινο, ζην 

εμσηεξηθφ ηκήκα ηεο ζηέγεο έρεη ηνπνζεηεζεί νκνίσο ζπλζεηηθφ πιηθφ ζηεγαλνπνίεζεο. 

Παξαθάησ, παξνπζηάδνληαη θάπνηεο εηθφλεο ηφζν απφ ηνλ εμσηεξηθφ φζν θαη απφ ηνλ 

εζσηεξηθφ ρψξν ηνπ Γεκαξρείνπ. 

 

Δηθ.  2.3. Δίζνδνο Γεκαξρείνπ Βάξεο - Βνύιαο - Βνπιηαγκέλεο 

 

Δηθ.  2.4. Γξαθείν Αληηδεκάξρνπ ζην Γεκαξρείν Βάξεο - Βνύιαο – Βνπιηαγκέλεο 
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Δηθ.  2.5. Γξαθείν Γηνίθεζεο ζην Γεκαξρείν Βάξεο – Βνύιαο - Βνπιηαγκέλεο 

 

Δηθ.  2.6. Πξνζζήθε γξαθείσλ ζην ηζόγεην ηνπ  Γεκαξρείνπ Βάξεο – Βνύιαο - Βνπιηαγκέλεο 
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Δηθ.  2.7.  Αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

 

Δηθ.  2.8. Υώξνο εζσηεξηθνύ θιηκαθνζηαζίνπ 

 



35 

 

2.3 Απνηύπσζε ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ηνπ Γεκαξρείνπ 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ηξηζδηάζηαηε πξνζνκνίσζε ηνπ Γεκαξρείνπ, απαξαίηεηε θξίζεθε ε 

απνηχπσζε απηνχ. Καηά ηελ απηνςία, κεηξήζεθαλ νη δηαζηάζεηο ησλ ρψξσλ πνπ απαξηίδνπλ ην 

θηήξην, ζπιιέρζεζαλ αθξηβή ζηνηρεία γηα ηα θνπθψκαηα θαη ηα εζσηεξηθά ρσξίζκαηα ησλ 

γξαθείσλ θαη ζηε ζπλέρεηα κε ρξήζε ηνπ ζρεδηαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο AutoCAD 

νινθιεξψζεθαλ νη θαηφςεηο ηνπ Γεκαξρείνπ.   

Σν AutoCAD είλαη ην πην δηαδεδνκέλν πξφγξακκα CAD ζε παγθφζκην επίπεδν πνπ 

απεπζχλεηαη ζε αξρηηέθηνλεο, πνιηηηθνχο κεραληθνχο, δηαθνζκεηέο, ζρεδηαζηέο, θ.ι.π. θαη 

γεληθφηεξα γηα φζνπο ζρεδηάδνπλ ηερληθφ ζρέδην. Γηαζέηεη εξγαιεία θαη δπλαηφηεηεο γηα 

ζρεδηαζκφ ζε δχν (2D) ή ηξεηο δηαζηάζεηο (3D) θαη αθφκα πην εχθνιν θσηνξεαιηζκφ αιιά 

πάληα ζπκβαηφ κε παιαηφηεξεο εθδφζεηο βνεζάεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηνλ ρξήζηε ζηελ 

δηεθπεξαίσζε ηεο δνπιεηάο ηνπ. Με ην AutoCAD ε αμία ησλ παξαγφκελσλ ζρεδίσλ 

κεγηζηνπνηείηαη. Ζ επεμεξγαζία, ε δηακφξθσζε, ε θνηλνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ γίλεηαη πιένλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν εχθνια, γξήγνξα θαη πάληα κε ηε γλσζηή αθξίβεηα ηνπ AutoCAD. Μέζα απφ 

ην Internet ή θάπνην ηνπηθφ δίθηπν νιφθιεξε ε νκάδα κειέηεο κνηξάδεηαη ηηο εξγαζίεο, 

επηηαρχλνληαο έηζη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη ηειηθέο θαηφςεηο ηνπ θηεξίνπ ζην ηζφγεην θαη ην δψκα. 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/AutoCAD
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_design
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Δηθ.  2.9.  Κάηνςε ηζνγείνπ Γεκαξρείνπ Βάξεο – Βνύιαο – Βνπιηαγκέλεο, Autocad 
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Δηθ.  2.10. Κάηνςε δώκαηνο Γεκαξρείνπ Βάξεο – Βνύιαο – Βνπιηαγκέλεο,  AutoCad 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαη ηαρχηεξε εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζην πξφγξακκα Sketch up 

ζρεδηάζηεθαλ φπσο παξνπζηάδνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα νη φςεηο πεξηκεηξηθά ηνπ θηεξίνπ.  
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Δηθ.  2.11. Καηακέηξεζε εμσηεξηθώλ ηνίρσλ ζην ηζόγεην, AutoCAD 

 

Δηθ.  2.12. Όςε Νν1 ζηελ θάηνςε ηζνγείνπ, AutoCAD 
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Δηθ.  2.13. Όςε Νν2 ζηελ θάηνςε ηζνγείνπ, AutoCAD 

 

Δηθ.  2.14. Όςε Νν3 ζηελ θάηνςε ηζνγείνπ, AutoCAD 

 

Δηθ.  2.15. Όςε Νν4 ζηελ θάηνςε ηζνγείνπ, AutoCAD 

 

Δηθ.  2.16. Όςε Νν5 ζηελ θάηνςε ηζνγείνπ, AutoCAD 
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Δηθ.  2.17. Όςε Νν6 ζηελ θάηνςε ηζνγείνπ, AutoCAD 

 

Δηθ.  2.18. Όςε Νν7 ζηελ θάηνςε ηζνγείνπ, AutoCAD 

 

Δηθ.  2.19. Όςε Νν8 ζηελ θάηνςε ηζνγείνπ, AutoCAD 
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Δηθ.  2.20. Όςε Νν9 ζηελ θάηνςε ηζνγείνπ, AutoCAD 

 

Δηθ.  2.21. Όςε Νν10 ζηελ θάηνςε ηζνγείνπ, AutoCAD 

 

Δηθ.  2.22. Όςε Νν11 ζηελ θάηνςε ηζνγείνπ, AutoCAD 
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Δηθ.  2.23. Όςε Νν12 ζηελ θάηνςε ηζνγείνπ, AutoCAD 

 

Δηθ.  2.24. Όςε Νν13 ζηελ θάηνςε ηζνγείνπ, AutoCAD 

 

Δηθ.  2.25. Όςε Νν14 ζηελ θάηνςε ηζνγείνπ, AutoCAD 

 

Δηθ.  2.26. Όςε Νν15 ζηελ θάηνςε ηζνγείνπ, AutoCAD 
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Δηθ.  2.27. Όςε Νν16 ζηελ θάηνςε ηζνγείνπ, AutoCAD 

 

Δηθ.  2.28. Όςε Νν17 ζηελ θάηνςε ηζνγείνπ, AutoCAD 

 

Δηθ.  2.29. Όςε Νν18 ζηελ θάηνςε ηζνγείνπ, AutoCAD 

 

Δηθ.  2.30. Όςε Νν19 ζηελ θάηνςε ηζνγείνπ, AutoCAD 
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Δηθ.  2.31. Όςε Νν20 ζηελ θάηνςε ηζνγείνπ, AutoCAD 

 

Δηθ.  2.32. Όςε Νν21 ζηελ θάηνςε ηζνγείνπ, AutoCAD 

 

Δηθ.  2.33. Καηακέηξεζε εμσηεξηθώλ ηνίρσλ ζην δώκα, AutoCAD 
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Δηθ.  2.34. Όςε Νν22 ζηελ θάηνςε ηζνγείνπ, AutoCAD 

 

Δηθ.  2.35. Όςε Νν23 ζηελ θάηνςε ηζνγείνπ, AutoCAD 

 

Δηθ.  2.36. Όςε Νν24 ζηελ θάηνςε ηζνγείνπ, AutoCAD 

 

Δηθ.  2.37. Όςε Νν25 ζηελ θάηνςε ηζνγείνπ, AutoCAD 
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Δηθ.  2.38. Όςε Νν26 ζηελ θάηνςε ηζνγείνπ, AutoCAD 

 

Δηθ.  2.39. Όςε Νν27 ζηελ θάηνςε ηζνγείνπ, AutoCAD 

 

Δηθ.  2.40. Όςε Νν28 ζηελ θάηνςε ηζνγείνπ, AutoCAD 
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Δηθ.  2.41. Όςε Νν28 ζηελ θάηνςε ηζνγείνπ, AutoCAD 

2.4 Πξνζνκνίσζε ηνπ Γεκαξρείνπ ζην πξόγξακκα ηνπ Sketch Up 

2.4.1 Γεληθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηξηζδηάζηαηε πξνζνκνίσζε ηνπ Γεκαξρίνπ 

Βάξεο – Βνχιαο – Βνπιηαγκέλεο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Sketch Up. Σν SketchUp αξρηθά ήηαλ 

έλα πξφγξακκα ηεο εηαηξείαο Last Software ζρεδηαζκέλν γηα αξρηηέθηνλεο, πνιηηηθνχο 

κεραληθνχο, ζθελνζέηεο, παξαγσγνχο video-games θαη μεθίλεζε λα γίλεηαη γλσζηφ σο έλα 

γεληθήο ρξήζεο εξγαιείν ζρεδηαζκνχ ηξηζδηάζηαησλ (3D) κνληέισλ. Καηά ηε πξψηε ηνπ 

εκπνξηθή επίδεημε ην έηνο 2000 θαηέθηεζε ην βξαβείν επηινγήο ηνπ θνηλνχ (Community Choice 

Award), γεγνλφο πνπ ην θαηέζηεζε γξήγνξα σο ην θχξην εξγαιείν πνιιψλ βηνκεραληψλ 

αξρηηεθηνληθήο θαη ζρεδηαζκνχ θηεξίσλ. Σν θιεηδί γηα ηελ άκεζε επηηπρία ηνπ ήηαλ ην 

εχρξεζην πεξηβάιινλ ηνπ (interface), ην νπνίν ην έθαλε θαηαλνεηφ θαη πξνζηηφ αθφκα θαη ζηνλ 

πην απιφ ρξήζηε. Σν Μάξηην ηνπ 2006 ε παζίγλσζηε πιένλ Google απνθηά ηελ Last Software, 

αμηνπνηψληαο ηελ πξφζζεηε ιεηηνπξγία ηνπ SketchUp πνπ ηνπ επέηξεπε λα αιιειεπηδξά κε ην 

Google Earth. Πιένλ, κε ην Google SketchUp κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε εχθνια ζρεδφλ 

ν,ηηδήπνηε, απφ έλαλ θχβν κέρξη θαη έλα πνιχπινθν απηνθίλεην. Σν Google SketchUp 

δηαηίζεηαη ζε δχν εθδφζεηο: ηε δσξεάλ (Free) θαη ηελ επαγγεικαηηθή (PRO). Οη βαζηθέο 

δηαθνξέο είλαη ε πξνζζήθε ησλ ιεηηνπξγηψλ LayOut2 θαη Style Builder ζηε PRO: κε ην 

LayOut2 νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα κεηαηξέςνπλ ηα ηξηζδηάζηαηα κνληέια πνπ θαηαζθεπάδνπλ ζε 

δηζδηάζηαηεο (2D) επαγγεικαηηθέο παξνπζηάζεηο γξήγνξα θαη εχθνια, πξνζζέηνληαο θείκελν 

θαη ιεδάληεο, ελψ κε ην Style Builder κπνξνχλ λα κεηαηξέςνπλ ηα κνληέια ηνπο ζε ζρέδηα, 

πξνζδίδνληάο ηνπο κηα θαιιηηερληθή πηλειηά. 

2.4.2 Πεξηγξαθή ηνπ πεξηβάιινληνο 

Σα βαζηθά εξγαιεία ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε γξακκή, ην παξαιιειφγξακκν, ν θχθινο, ην 

ηφμν, ε γφκα, ε κεηξνηαηλία (κέηξεζε απνζηάζεσλ), ην γέκηζκα, ε αλχςσζε επηθάλεηαο, ε 

κεηαθίλεζε θαη ε πεξηζηξνθή αληηθεηκέλνπ. Με ηε ρξήζε φισλ απηψλ ησλ εξγαιείσλ είλαη 

εθηθηφ λα ζρεδηαζηεί κηα ηεξάζηηα πνηθηιία αληηθεηκέλσλ, ζθελψλ, πθψλ. Σν Google SketchUp 

δηαζέηεη επίζεο θαη εξγαιεία αιιειεπίδξαζεο κε ην Google Earth, ελψ δίλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα 

λα ελζσκαησζνχλ έηνηκα αληηθείκελα απφ ην Google 3D Warehouse γηα λα εκπινπηηζηνχλ νη 

πξνζνκνηψζεηο. Υξεζηκνπνηψληαο ην Google SketchUp Pro, κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε 
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ραξαθηήξεο ζηα κνληέια καο ρξεζηκνπνηψληαο ηα Γπλακηθά ηνηρεία. Σν LayOut, "ν βνεζφο 

2D", απνδεηθλχεηαη πνιχηηκν ζηε δεκηνπξγία ηειηθψλ αξρείσλ φπσο είλαη ηα θαηαζθεπαζηηθά 

πιάλα θαη νη άδεηεο νηθνδφκεζεο, νη ςεθηαθέο παξνπζηάζεηο πιήξνπο νζφλεο θαη ηα έγγξαθα 

παξνπζίαζεο. 

Σα βαζηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ζρεδίαζε ηεο ηξηζδηάζηαηεο πξνζνκνίσζεο 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 Orbit tool: εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πξνβάιιεηαη ην κνληέιν απφ δηάθνξεο 

νπηηθέο γσλίεο. 

 Zoom tool: Υξεζηκνπνηήζεθε γηα λα θάλνπκε zoom-in θαη zoom-out ζην κνληέιν.  

 Pan tool: Υξεζηκνπνηήζεθε  γηα ηελ κεηαθίλεζε ηεο θάκεξαο αξηζηεξά, δεμηά, πάλσ θαη 

θάησ. 

 Rectangle tool: Υξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ νξζνγσλίσλ.  

 Push/pull tool: Υξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ κεηαηξνπή ησλ αληηθεηκέλσλ ζε ηξηζδηάζηαηα. 

Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ήηαλ ην πην ζεκαληηθφ γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ εμσηεξηθψλ 

θαη εζσηεξηθψλ ηνηρσκάησλ. 

 Line tool: Υξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ράξαμε γξακκψλ. ην ελ ιφγσ πξνζνκνίσκα 

ρξεζηκνπνηήζεθε εθηελψο γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ράξαμε θνπθσκάησλ ζηε πεξίκεηξν 

αιιά θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηεξίνπ. 

 Rotate tool: Υξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε πεξηζηξνθή αληηθεηκέλσλ. Ηδηαίηεξε ζεκαζία 

απαηηείηαη θαηά ηε ρξήζε ηνπ ψζηε λα γίλεηαη ε ζσζηή επηινγή άμνλα ( x,y,z ). 

2.4.3 Πεξηγξαθή ζρεδίαζεο ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ 

Αξρηθά, έγηλε εηζαγσγή ηεο θαηφςεο ηνπ Γεκαξρείνπ ζε κνξθή dwg (αξρείν πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ην ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα ηνπ ΑutoCAD) ζην ηξηζδηάζηαην πξφγξακκα ζρεδίαζεο 

SketchUp Pro. ηε ζπλέρεηα, κε ηελ εληνιή line ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εληνιή push/pull tool 

ζρεδηάζηεθαλ φινη νη ηνίρνη πεξηκεηξηθά αιιά θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηεξίνπ. Παξαθάησ 

παξνπζηάδνληαη κεξηθέο εηθφλεο απφ ηα πξσηαξρηθά ζηάδηα ηνπ κνληέινπ. 
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Δηθ.  2.42. Δηζαγσγή θάηνςεο δώκαηνο ζε κνξθή dwg. ζην SketchUp 

 

Δηθ.  2.43.  Δηζαγσγή θάηνςεο ηζνγείνπ ζε κνξθή dwg. ζην SketchUp 
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Δηθ.  2.44. Γεκηνπξγία ηξηζδηάζηαησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνγείνπ ζην SketchUp 

 

Δηθ.  2.45. Γεκηνπξγία ηξηζδηάζηαησλ ζηνηρείσλ ηνπ δώκαηνο ζην SketchUp 
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Μεηά ηελ δεκηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ ηνίρσλ αθνινχζεζε ν ζρεδηαζκφο ησλ αλνηγκάησλ. Θα 

ήηαλ παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζεί φηη ζηε πξνζνκνίσζε ησλ θνπθσκάησλ ρξεζίκεπζαλ 

ηδηαίηεξα νη φςεηο πνπ είραλ ζρεδηαζηεί ζην ΑutoCad. Γλσξίδνληαο ηηο αθξηβείο ζέζεηο ησλ 

παξαζχξσλ θαη ησλ πνξηψλ θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εληνιή line πξνζδηνξίζηεθαλ νη ζέζεηο 

απηψλ θαη ζηνπο ηξηζδηάζηαηνπο φγθνπο. ηελ ζπλέρεηα κε ηελ εληνιή push/pull tool 

αθαηξέζεθαλ απφ ηνπο ηνίρνπο ελψ ζηε ζέζε ηνπο ηνπνζεηήζεθαλ πιαίζηα θαη παινπίλαθεο. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ εληνιή materials θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ εληνιή select επηιέρζεζαλ ηα 

μχιηλα θνπθψκαηα ή αινπκηλέληα ελψ γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηδακηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε επηπιένλ 

ε εληνιή edit θαη ζπγθεθξηκέλα κεηψζεθε ην opacity ψζηε ην ζηνηρείν λα γίλεη δηαθαλέο. 

Ζ δηαδηθαζία ησλ παξαπάλσ βεκάησλ ζπλερίζηεθε κέρξη λα νινθιεξσζεί ην θηήξην ζην ζχλνιν 

ηνπ. Σέινο, πξνζηέζεθαλ θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ζην ρψξν ηνπ δεκαξρείνπ 

φπσο γξαθεία, βηβιηνζήθεο, είδε πγηεηλήο θαη A/C. Γηα λα γίλεη ε εηζαγσγή απηψλ ησλ 

αληηθεηκέλσλ επηιέρζεθε ε εληνιή 3d warehouse. Αλνίγνληαο απηή ηε θαξηέια πνπ βξίζθεηαη 

ζην νξηδφληην πιάηζην ησλ θχξησλ ιεηηνπξγηψλ ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζεη 

έηνηκα ζηνηρεία πνπ ζέιεη θαη λα ηα ηνπνζεηήζεη κέζα ζην ηξηζδηάζηαην κνληέιν. Δπίζεο, θάζε 

ζηνηρείν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμεη ρξψκα θαη κέγεζνο θαη’ εληνιή ηνπ ρξήζηε. 

 
Δηθ. 2.46. Σξηζδηάζηαηε αλαπαξάζηαζε ηνπ ηζνγείνπ ζην Γεκαξρείν Βάξεο – Βνύιαο - 

Βνπιηαγκέλεο 
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Δηθ.  2.47. Σξηζδηάζηαηε αλαπαξάζηαζε ηνπ δώκαηνο ζην Γεκαξρείν Βάξεο – Βνύιαο - 

Βνπιηαγκέλεο 

 

Δηθ.  2.48. Σξηζδηάζηαηε αλαπαξάζηαζε ηνπ Γεκαξρείνπ Βάξεο – Βνύιαο - Βνπιηαγκέλεο 
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 ΜΔΛΔΣΖ ΔΝΑΡΗΧΝ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΜΔΧ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. 

ΔΚΣΗΜΖΖ ΘΔΡΜΗΚΧΝ ΦΟΡΣΗΧΝ ΚΣΖΡΗΟΤ ΑΠΟ 

ΛΟΓΗΜΗΚΟ TRNSYS 

 

3.1  Δηζαγσγή 

ηελ παξνχζα θάζε, ην αλαπηπρζέλ ζην Sketchup κνληέιν εηζήρζε ζην ινγηζκηθφ TRNSYS γηα 

ηελ αθξηβή πξνζνκνίσζε ησλ ζεξκηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ ηνπ θηεξηαθνχ θειχθνπο κε ην 

πεξηβάιινλ ζε έλα έηνο, κέζσ κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ γηα έλα ηππηθφ έηνο ζηελ Αζήλα, 

φπσο απηά ζπλνςίδνληαη ζηελ Δηθ.  3.1.  

 

Δηθ.  3.1. Μεηεσξνινγηθά δεδνκέλα γηα ηελ Αζήλα όπσο εμήρζεζαλ από ην TRNSYS 

Γεδνκέλνπ φηη βαζηθφο άμνλαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηε είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ 

ζελαξίσλ επεκβάζεσλ, θξίζεθε κε ζθφπηκν λα γίλεη πεξαηηέξσ αλάιπζε ζηε κεζνδνινγία 

ππνινγηζκνχ ησλ ζεξκηθψλ θνξηίσλ κέζα απφ ηα δεδνκέλα ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ ζρεδίνπ εληφο 

ηνπ TRNSYS. 

Μηα ζχλνςε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηα ζεξκηθά θαη ςπθηηθά θνξηία πνπ ππνινγίζζεθαλ απφ ην 

TRNSYS παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθ.  3.2. Όπσο παξαηεξείηαη, ην κέγηζην ςπθηηθφ θνξηίν ηνπ 

θηεξίνπ αλέξρεηαη ζηα 82 kW, ελψ ην αληίζηνηρν ζεξκηθφ ζηα 54 kW. Αληίζηνηρα, ε εηήζηα 

απαίηεζε ζε ζέξκαλζε αλέξρεηαη ζε 20,3 MWh, ελψ ε ςπθηηθή απαίηεζε ζε εηήζηα βάζε 

ηζνχηαη κε 72,7 MWh. Γεδνκέλνπ, ινηπφλ, φηη ζηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ε θάιπςε ησλ 

ζεξκηθψλ θαη ςπθηηθψλ θνξηίσλ ηνπ θηεξίνπ πινπνηείηαη εθ νινθιήξνπ απφ αηνκηθέο κνλάδεο 

air conditioning, νη πξναλαθεξζείζεο ζεξκηθέο θαη ςπθηηθέο απαηηήζεηο κεηαθξάδνληαη ζε κία 

κέζε ειεθηξηθή θαηαλάισζε ηεο ηάμεο ησλ 6,3 MWh γηα ζέξκαλζε θαη 24,3 MWh γηα ςχμε, 

αληίζηνηρα. 
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Δηθ.  3.2. Απνηειέζκαηα TRNSYS γηα ηα ζεξκηθά/ςπθηηθά θνξηία ηνπ Γεκαξρείνπ 

 

3.2  ελάξηα 

ηελ παξνχζα θάζε ηα δεδνκέλα πνπ εμήρζεζαλ απφ ην TRNSYS ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε 

αληηπαξαβνιή κε ήδε δηαζέζηκα, ζην εξγαζηήξην Αηκνθηλεηήξσλ θαη Λεβήησλ, κνληέια 

πξνζνκνίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο δηαθφξσλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ πξφβιεςε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ππφ κειέηε ζελαξίσλ ζηελ πξνθείκελε εθαξκνγή. 

3.2.1 Πξνζζήθε ιέβεηα θπζηθνύ αεξίνπ γηα ζέξκαλζε 

ην πξψην θαη πην απιντθφ ζελάξην επέκβαζεο κειεηήζεθε ε πξνζζήθε ελφο ζπκβαηηθνχ 

ιέβεηα θπζηθνχ αεξίνπ ζεξκηθήο απφδνζεο 95% γηα ηελ θάιπςε ησλ θνξηίσλ ζέξκαλζεο. Σν ελ 

ιφγσ ζελάξην ζπκπεξηιήθζεθε κε ην ζθεπηηθφ λα ζπγθξηζεί κε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηεο 

κεγάιεο εμάξηεζεο απφ ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα. 

 

3.2.2 Σν ζύζηεκα zeosol 

Ζ βαζηθή θηινζνθία ηνπ έξγνπ ZEOSOL έγθεηηαη ζηε ζχδεπμε ελφο ςχθηε πξνζξφθεζεο 

δενιίζνπ-λεξνχ κε ειηαθνχο ζπιιέθηεο. Ζ νλνκαζηηθή ηζρχο ςχμεο ηνπ ελ ιφγσ πβξηδηθνχ 

ςπθηηθνχ ζπζηήκαηνο ππεξβαίλεη ηα 10 kW κε κέγηζηε αλαθεξφκελε COP 0,65 θαη 

αλαπηχρζεθε απφ ηελ Fahrenheit AG. Πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε ηζρχο αηρκήο ηνπ ςπθηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ζπλεπψο ε απαηηνχκελε πεξηνρή ειηαθνχ πεδίνπ, απμάλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ 

απφδνζε ζηε ιεηηνπξγία εθηφο νλνκαζηηθνχ ζεκείνπ, κηα εθεδξηθή αληιία ζεξκφηεηαο 

ζπλδέεηαη κε ηνλ ςχθηε πξνζξφθεζεο. Ζ εθεδξηθή αληιία ζεξκφηεηαο έρεη νλνκαζηηθή ηζρχ 10 

kW θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ θάιπςε θνξηίσλ αηρκήο. Σν ειηαθφ πεδίν απνηειείηαη 

απφ 40 m ² ειηαθψλ ζπιιεθηψλ θελνχ πνπ θαηαζθεχαδνληαη απφ ηελ AkoTec [29]. Μηα 

ζρεκαηηθή απεηθφληζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθ.  3.3. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ελ ιφγσ κειέηεο, ε νλνκαζηηθή ηζρχο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα έπξεπε λα 

πεληαπιαζηαζηεί. Με απηή ηε ινγηθή, πξαθηηθά ζεσξείηαη ε ιεηηνπξγία πέληε παξάιιεια 
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ζπλδεδεκέλσλ κνλάδσλ Zeosol νλνκαζηηθήο ηζρχνο 20 kW έθαζηε, φπσο απηή πνπ αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ. 

 

Δηθ.  3.3. ρεκαηηθή απεηθόληζε ηνπ ζπζηήκαηνο ZEOSOL 

Γεδνκέλεο ηεο κε πιήξνπο εκπνξηθφηεηαο ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο, αλαπηχρζεθαλ πξνο κειέηε 

ηξία επηκέξνπο ζελάξηα: 

 Zeosol 1: Πιήξεο θάιπςε απφ ηελ ειηαθά εθθηλνχκελε αληιία ζεξκφηεηαο κε 

πξνζξφθεζε κέζσ ειηαθνχ πεδίνπ 200 m² 

 Zeosol 2: Πιήξεο θάιπςε απφ ην ζπλδπαζκφ ηεο ειηαθά εθθηλνχκελεο αληιίαο 

ζεξκφηεηαο κε πξνζξφθεζε κέζσ ειηαθνχ πεδίνπ 100 m² θαη απμεκέλε ρξήζε ηεο 

εθεδξηθήο ζπκβαηηθήο αληιίαο ζεξκφηεηαο γηα ηελ θάιπςε ησλ θνξηίσλ αηρκήο 

 Zeosol 3: Μεξηθή θάιπςε απφ ηελ ειηαθά εθθηλνχκελε αληιία ζεξκφηεηαο κε 

πξνζξφθεζε κέζσ ειηαθνχ πεδίνπ 80 m² θαη ππεξδηαζηαζηνιφγεζε ηεο εθεδξηθήο 

ζπκβαηηθήο αληιίαο ζεξκφηεηαο γηα ηελ θάιπςε ησλ θνξηίσλ βάζεο  

 

3.2.3 Ζιηαθή ςύμε/ζέξκαλζε κε Φ/Β θαη αληιία ζεξκόηεηαο 

Σν ηειεπηαίν ζελάξην,πνπ κειεηήζεθε ζε απηφ ην ζθέινο ηεο εξγαζίαο, πεξηιακβάλεη ηελ 

πξνζζήθε δηάηαμεο θ/β κε αληιία ζεξκφηεηαο γηα ηελ πιήξε θάιπςε ησλ ζεξκηθψλ θαη 

ςπθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ θηεξίνπ. 

Σν θσηνβνιηατθφ πεδίν πνπ ζεσξήζεθε ρξεζηκνπνηείηαη πξσηίζησο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ειεθηξηθψλ αλαγθψλ ηεο ζπκβαηηθήο αληιίαο ζεξκφηεηαο, ελψ ηπρφλ πιενλάδνπζα ελέξγεηα 

εγρχεηαη ζην δίθηπν θαη πξαγκαηνπνηείηαη ελεξγεηαθφο ζπκςεθηζκφο κε ηηο ινηπέο ειεθηξηθέο 

θαηαλαιψζεηο ηνπ Γεκαξρείνπ.  
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Δηθ.  3.4. ρεκαηηθή απεηθόληζε δηάηαμεο θ/β κε αληιία ζεξκόηεηαο ζε ρεηκεξηλή ιεηηνπξγία 

3.2.4 Γείθηεο απόδνζεο ζπζηεκάησλ 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη δείηθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ζχγθξηζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ ζε ελεξγεηαθφ, νηθνλνκηθφ θαη 

πεξηβαιινληηθφ επίπεδν. 

Όζνλ αθνξά ηε ελεξγεηαθή πξνζέγγηζε, ε πην θνηλή έθθξαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πεξηγξάςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θχθινπ είλαη ε νιηθή ζεξκηθή απφδνζε ή ειηαθφο βαζκφο 

κεηαηξνπήο (solar conversion efficiency). ηελ πεξίπησζή απηή ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ αθφινπζε εμίζσζε: 

     
 ̇   

 ̇   
      (3.1) 

Με 

  ̇                (3.2) 

Δλψ ε εμαγφκελε ηζρχο λα ηζνχηαη εμ νινθιήξνπ κε (η) ην άζξνηζκα ησλ ςπθηηθψλ θαη ζεξκηθψλ 

απαηηήζεσλ ηνπ θηεξίνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ ζελαξίσλ ηεο πξνζζήθεο ιέβεηα θαη ησλ 

ζελαξίσλ πνπ αθνξνχλ ην ζχζηεκα Zeosol θαη (ηη) ην άζξνηζκα ησλ ςπθηηθψλ θαη ζεξκηθψλ 

απαηηήζεσλ ηνπ θηεξίνπ πξνζαπμεκέλν κε ηελ πιενλάδνπζα ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηα θ/β: 

 ̇    {
 ̇          ̇                                                          

 ̇          ̇                                                 
  (3.3) 

Αλαθνξηθά κε ηελ εμνηθνλνκνχκελε ελέξγεηα ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζελαξίνπ ησλ θ/β, απηή 

ππνινγίδεηαη σο εμήο: 
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     ∑        ∑       ∑            (3.4) 

 

Ζ αλάιπζε επεκβάζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηα άλσζελ ζπζηήκαηα γηα λα είλαη νινθιεξσκέλε ζα 

πξέπεη λα βαζίδεηαη επίζεο ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ ζθνπηκφηεηα, πνπ ζπλεπάγεηαη ηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ. Τπάξρνπλ δηάθνξνη δείθηεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα πεξηγξάςνπλ ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε ησλ ππφ κειέηε ζελαξίσλ. Απηέο πνπ 

επηιέγεζαλ ζαλ πην ζπρλά εθαξκνδφκελεο ζε κειέηεο ζπζηεκάησλ εθθηλνχκελσλ απφ ειηαθή 

ελεέξγεηα είλαη ε Καζαξή Παξνχζα Αμία (ΚΠΑ), ε Πεξίνδνο Απνπιεξσκήο (Payback Period- 

PbP) θαη ην ηαζκηζκέλν Κφζηνο Δλέξγεηαο (Levelized cost of energy - LCoE). 

Ζ ΚΠΑ είλαη ην άζξνηζκα ηεο παξνχζαο αμίαο φισλ ησλ κειινληηθψλ εηζξνψλ πνπ κεηψλνληαη 

κε ηελ παξνχζα αμία φισλ ησλ κειινληηθψλ εθξνψλ (ιεηηνπξγηθφ θφζηνο γηα ηε ζπληήξεζε, 

     , θαη αξρηθή επέλδπζε, CAPEX) θαη πξνθχπηεη απφ ηελ θαησηέξσ εμίζσζε. Δάλ ε 

ηειηθή ηηκή είλαη ζεηηθή, ζεκαίλεη φηη ε επέλδπζε ζα είλαη νηθνλνκηθά θεξδνθφξα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο. Αληίζεηα, ε αξλεηηθή ΚΠΑ αληηπξνζσπεχεη έλα κε βηψζηκν επελδπηηθφ 

ζρέδην. 

           ∑
(          )

(   ) 
    
      (3.5) 

Σν επηηφθην γηα ηελ αλάιπζε απηή θαη γηα φινπο ηνπο δείθηεο ειήθζε ίζν κε 6%. 

Με ηα εηήζηα θέξδε λα ππνινγίδνληαη σο ε εμνηθνλφκεζε εμφδσλ ζε ζρέζε κε ηελ ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε εηεζίσλ θαηαλαιψζεσλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ζπληήξεζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ζεξκηθψλ θαη ςπθηηθψλ θνξηίσλ ηνπ θηεξίνπ: 

                          (3.6) 

Όπνπ ηα θφζηε ζπληήξεζεο,      , ιήθζεζαλ θαηά πεξίπησζε φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

ζπγθεληξσηηθφ Πηλ. 3.2.  

Αληίζηνηρα, γηα ηα αξρηθά θφζηε επέλδπζεο ιήθζεζαλ ηα εμήο: 

I. ελάξην πξνζζήθεο ιέβεηα θπζηθνύ αεξίνπ γηα ζέξκαλζε 

 Σν θφζηνο απφθηεζεο ελφο ιέβεηα θπζηθνχ αεξίνπ νλνκαζηηθήο ζεξκηθήο ηζρχνο 55 kW 

ζεσξήζεθε ίζν κε 2500 € (δεδνκέλν απφ ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο αγνξάο) 

 Σν θφζηνο γηα ηεξκαηηθέο κνλάδεο ζέξκαλζεο ιήθζεθε ίζν 10 €/ηκήκα (ζεξκηθή 

απφδνζε ηκήκαηνο 129 W) 

 Σα θφζηε ζσιελψζεσλ/εγθαηάζηαζεο πξνζεγγηζηηθά ιήθζεζαλ πεξί ηα 7500 € 

II. ελάξην ZEOSOL  

 Σν θφζηνο απφθηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Zeosol ιήθζεθε ίζν κε 2000 €/kWc γηα ηελ 

πεξίπησζε 1. Γηα ην ζελάξην κε ηε κεησκέλε επηθάλεηα ειηαθψλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

κεηψζεθε θαηά ην θφζηνο ησλ 100 m² ζπιιεθηψλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, δεδνκέλνπ 

φηη ην εηδηθφ θφζηνο ησλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ θελνχ είλαη ίζν κε 700 €/m² [30]. Σέινο γηα 

ην ζελάξην 3, ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ην zeosol ζηα δεδνκέλα kW ειήθζε ζην 40% ηνπ 

ζελαξίνπ 1 (ιφγσ κεησκέλνπ θφζηνπο ηεο αληιίαο ζεξκφηεηαο θαη πεξαηηέξσ κείσζεο 

ηεο επηθάλεηαο ησλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ) 
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 To θφζηνο γηα ηηο ηεξκαηηθέο κνλάδεο (fancoils) ιήθζεθε ίζν κε 550 €/κνλάδα (ςπθηηθή 

ηζρχο κνλάδαο 3,5 kWc) 

 Σα θφζηε ζσιελψζεσλ/εγθαηάζηαζεο πξνζεγγηζηηθά ιήθζεζαλ πεξί ηα 10000 € 

 

 

Δηθ.  3.5. Καηαλνκή θόζηνπο επέλδπζεο εγθαηάζηαζεο Zeosol κε ηεξκαηηθέο κνλαδεο 

 

III. ελάξην Φ/Β θαη αληιία ζεξκόηεηαο 

 Σν θφζηνο απφθηεζεο κηαο αληιίαο ζεξκφηεηαο νλνκαζηηθήο ςπθηηθήο ηζρχνο 85 kWc 

ειήθζε ίζν κε 6294 €, δεδνκέλν απφ ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο αγνξάο. 

 Σν εηδηθφ θφζηνο θηήζεο ησλ θ/β ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξειθνκέλσλ ζχλδεζεο 

κε ην δίθηπν (ειεθηξνληθά ηζρχνο, βάζεηο ζηήξημεο θ.ν.θ.) ζεσξήζεθε ίζν κε 1100 €/kWp 

[31] 

 To θφζηνο γηα ηηο ηεξκαηηθέο κνλάδεο (fancoils) ιήθζεθε ίζν κε 550 €/κνλάδα (ςπθηηθή 

ηζρχο κνλάδαο 3,5 kWc) 

 Σα θφζηε ζσιελψζεσλ/εγθαηάζηαζεο πξνζεγγηζηηθά ιήθζεζαλ πεξί ηα 10000 € 

(δεδνκέλνπ φηη νη εξγαζίεο είλαη φκνηεο κε ηελ πεξίπησζε ησλ ζελαξίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

Zeosol) 

 

 

Δηθ.  3.6. Καηαλνκή θόζηνπο επέλδπζεο εγθαηάζηαζεο θ/β κε αληιία ζεξκόηεηαο 

87% 

7% 
6% 

zeosol

τερματικά 

ςωλθνϊςεισ/εργαςίεσ 

55% 

10% 

19% 

16% 
PVs

VCC

τερματικά 

ςωλθνϊςεισ/εργαςίεσ 
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ρεηηθά κε ηα θφζηε ελέξγεηαο, απηά ιήθζεζαλ απφ δεδνκέλα ηεο Eurostat γηα ηελ πεξίπησζε 

ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ επαγγεικαηηθψλ θαηαλαισηψλ [32]. Αλαθνξηθά κε ηα θφζηε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ην ηηκνιφγην ηνπ Γεκαξρείνπ είλαη θαηεγνξίαο Γ22.  

Σν Δπαγγεικαηηθφ Σηκνιφγην Γ22 απεπζχλεηαη ζε επαγγεικαηίεο Υακειήο Σάζεο, γηα ρξήζε ζε 

θηήξηα γξαθείσλ, κεγάια θαηαζηήκαηα, κεζαίεο βηνηερλίεο θ.ιπ. Υνξεγείηαη ζε κνλάδεο κε 

εγθαηεζηεκέλε ηζρχ κεγαιχηεξε απφ 25 kVA θαη έσο 250 kVA [33]. Βάζεη ηνπ ηηκνθαηαιφγνπ 

ηεο ΓΔΖ, εμήρζεζαλ γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ειεθηξηθψλ θαηαλαιψζεσλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαηά πεξίπησζε. 

ρεηηθά κε ηελ κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο απφ ηε ρξήζε θ/β γηα ην ηειεπηαίν ππφ κειέηε 

ζελάξην, ε ηηκή έγρπζεο ηεο παξαγφκελεο απφ ηα θ/β ελέξγεηαο ζην δίθηπν πξνέθπςε απφ ην 

αληαγσληζηηθφ κέξνο ηνπ ινγαξηαζκνχ, φπσο αθξηβψο εθαξκφδεηαη θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ζχκθσλα κε ην ηξέρνλ θαζεζηψο. Γηα απηφ ην ζθνπφ, εηζήρζεζαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πξαγκαηηθψλ κεηξήζεσλ θαηαλάισζεο ζπλνιηθήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο φπσο πξνέθπςαλ απφ 

θαηαγξαθέο ηεο ΓΔΖ γηα ην έηνο 2016 ζηνπο δχν κεηξεηέο ηνπ θηεξίνπ. Βάζεη ησλ κεληαίσλ 

ηηκνινγίσλ πξνέθπςε κε απηφ ην ηξφπν φηη νη εηήζηεο θαηαλαιψζεηο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα 

ην έηνο 2016 αλήιζαλ ζε 229.680 kWh. 

Ζ πεξίνδνο απνπιεξσκήο νξίδεηαη σο ε δηάξθεηα δσήο ζηελ νπνία ε ΚΠΑ είλαη ίζε κε ην κεδέλ. 

Πξνθεηκέλνπ ε επέλδπζε λα είλαη θεξδνθφξα, ην ππνινγηδφκελν PbP πξέπεη λα είλαη 

ρακειφηεξν απφ ηελ αληίζηνηρε επηιεγκέλε δηάξθεηα δσήο. 

     
  (

         

          
)

   (   )
    (3.7) 

Σέινο, ην ηαζκηζκέλν Κφζηνο Δλέξγεηαο ππνινγίδεη ην θφζηνο ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο 

εληφο ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Τπνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηα έμνδα παξαγσγήο, 

κεησκέλα ζε εηήζηα πεξίνδν, κε ηελ αληίζηνηρε εηήζηα ελέξγεηα θαη θαζνξίδεη ην θφζηνο κηαο 

ειεθηξηθήο kWh, κέζα απφ ηελ εμίζσζε [34]: 

     
∑

(                 )

(   ) 
    
   

∑
(   )

(   ) 
    
   

   (3.8) 

Όπνπ     είλαη ε εηήζηα παξαγφκελε ελέξγεηα αλά ζελάξην.  

Σέινο ζρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ εμνηθνλφκεζεο ηζνδχλακσλ εθπνκπψλ CO₂ απηφ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ζπληειεζηψλ εθπνκπήο αλά παξαγφκελε kWh, φπσο απηά εμήρζεζαλ 

απφ ην πξφγξακκα SimaPro κε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ReciPe2016 γηα δεδνκέλα ηνπ ειεθηξηθνχ 

κείγκαηνο ηεο Διιάδαο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ειεθηξηζκνχ θαη αληίζηνηρα δεδνκέλα ιέβεηα 

θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηε βηβιηνζήθε ηεο ecoinvent 3.2 [35]. Οη ζπληειεζηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ εκθαλίδνληαη ζηνλ Πηλ.3.1. 

Πηλ.  3.1. πληειεζηέο ηζνδύλακσλ εθπνκπώλ CO₂  

 Ζιεθηξηθή ελέξγεηα Θεξκηθή ελέξγεηα από 

ιέβεηα θπζηθνύ αεξίνπ 

πληειεζηήο (            ) 0,8904266 0,2452353 
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3.3 Απνηειέζκαηα 

Με ηε ρξήζε ησλ άλσζελ δεηθηψλ θαη ησλ κνληέισλ πξνζνκνίσζεο ησλ ζπζηεκάησλ ησλ 

επηκέξνπο ζελαξίσλ, φπσο απηά είραλ αλαπηπρζεί εληφο ηνπ εξγαζηεξίνπ, εμήρζεζαλ ηα βαζηθά 

απνηειέζκαηα γηα ηελ δπλακηθή ησλ ππφ κειέηε ζπζηεκάησλ. 

Καη ζηα ηξία επίπεδα, ελεξγεηαθά, νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά, πην ζπκθέξνπζα 

απνδείρζεθε ε πεξίπησζε ησλ θ/β κε αληιία ζεξκφηεηαο. Γηα απηφ ην ιφγν έγηλε θαη κηα 

πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπ ελ ιφγσ ζελαξίνπ γηα δηάθνξεο επηθάλεηαο ηνπ θ/β πεδίνπ, φπσο 

θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθ.  3.7. Όπσο παξαηεξείηαη, απμαλνκέλεο ηεο επηθάλεηαο ησλ θ/β ηα 

νηθνλνκηθά ηεο εγθαηάζηαζεο βειηηψλνληαη. Απηφ νθείιεηαη αθελφο ζην πιεφλαζκα ειηαθήο 

ελέξγεηαο πνπ δηαζέηεη έλα ηππηθφ έηνο ζηελ Αζήλα θαζψο θαη ζηα κεγάια ειεθηξηθά θνξηία 

ηνπ θηεξίνπ πνπ επηηξέπνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπκςεθηζκνχ ζε θάζε πεξίπησζε. 

Βάζεη θαη απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ ηα ινηπά δηαγξάκκαηα φπσο θαη ν ζπγθεληξσηηθφο Πηλ.  

3.2 ζα εζηηάζνπλ ζην ζελάξην ηνπ κέγηζηνπ θ/β πεδίνπ ησλ 200 m². 

 

Δηθ.  3.7. Απνηειέζκαηα κνληέινπ Φ/Β-αληιίαο ζεξκόηεηαο γηα δηάθνξεο επηθάλεηεο θ/β ζηνηρείσλ 

Όζνλ αθνξά ηνλ βαζκφ κεηαηξνπήο ηεο ελέξγεηαο, ν κηθξφηεξνο ππνινγίζηεθε ζηελ πεξίπησζε 

ηεο πιήξνπο θάιπςεο απφ ην ζχζηεκα Zeosol κε 13,9% ιφγσ ηνπ ρακεινχ COP ηνπ ςχθηε 

πξνζξφθεζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φζν απμάλεηαη ε ζπλεηζθνξά ηεο εθεδξηθήο αληιίαο 

ζεξκφηεηαο, δεδνκέλνπ ηνπ πςεινχ COP ηεο, απμάλεηαη θαη ν ζπλνιηθφο βαζκφο κεηαηξνπήο 

ηεο ελέξγεηαο (ζελάξηα Zeosol 2-3), φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθ.  3.8. Μάιηζηα ν κεγαιχηεξνο 
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βαζκνο κεηαηξνπήο θαηαγξάθεθε γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Zeosol 3, κε ηηκή ίζε κε 32,8% 

πξάγκα πνπ αλαδεηθλχεη φηη ε ζχκπξαμε ηεο εθεδξηθήο αληιίαο ζεξκφηεηαο κε ηελ αληιία 

πξνζξφθεζεο πξνζθέξεη κεγάια πεξηζψξηα εμνηθνλφκεζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ζηαζεξά 

κεγάιν βαζκφ κεηαηξνπήο θαηαγξάθεη ην ζχζηεκα ησλ θ/β κε ηε ζπκβαηηθή αληιία ζεξκφηεηαο 

κε ηηκή ίζε κε 32,6%. 

 

Δηθ.  3.8. Απνηειέζκαηα κειέηεο ζελαξίσλ ζρεηηθά κε ηνλ ελεξγεηαθό βαζκό κεηαηξνπήο ηεο 

ειηαθήο ελέξγεηαο 

ρεηηθά κε ηνπο νηθνλνκηθνχο δείθηεο, δηαπηζηψζεθε κεγάιε απφθιηζε αλά δείθηε θαη 

ηερλνινγία. ηελ πεξίπησζε ηεο ΚΠΑ θαη ηεο πεξηφδνπ απνπιεξσκήο ηε βέιηηζηε ζπκπεξηθνξά 

εκθαλίδεη ην ζελάξην ησλ θ/β κε ηε ζπκβαηηθή αληιία ζεξκφηεηαο, ιφγσ ηεο σξηκφηεηαο ησλ 

δχν ηερλνινγηψλ ελ ζπγθξίζεη κε ηα ινηπά ζελάξηα (Πηλ.  3.2). 

Ηδηάδνπζα κνξθή παξνπζηάδεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζηαζκηζκέλνπ θφζηνπο ελέξγεηαο φπσο 

θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθ.  3.9. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην ρακειφηεξν θφζηνο παξνπζηάδεη ην 

ζελάξην ηνπ ιέβεηα θ.α. κε ηηκή 0,05 €/kWh. Χζηφζν, αλ ιεθζεί ππφςε φηη ην ζπγθεθξηκέλν 

ζχζηεκα θαηαλαιψλεη ζε έλα κεγάιν βαζκφ θπζηθφ αέξην (κε ηηκή 0,0335 €/kWh [32]) ηφηε 

ζπλεηδεηνπνηεί θαλείο φηη ην ζηαζκηζκέλν θφζηνο ηεο ηερλνινγίαο απηήο δελ είλαη ηφζν 

αληαγσληζηηθφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηα ειηαθά βνεζνχκελα ζπζηήκαηα, ζε πιήξε αλαινγία 

κε ηνπο ινηπνχο νηθνλνκηθνχο δείθηεο, ηελ θαιχηεξε απφδνζε εκθαλίδεη ην ζχζηεκα ησλ θ/β κε 

ηε ζπκβαηηθή αληιία ζεξκφηεηαο κε ηηκή ηνπ LCOE ίζε κε 0,07 €/kWh, ηηκή αηζζεηά 

ρακειφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ηηκή αγνξάο ηεο ειεθηξηθήο kWh απφ ην δίθηπν. 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ εμνηθνλφκεζε ξχπσλ, παξαηεξείηαη φηη ελ ηέιεη ην ζχζηεκα ηνπ 

ιέβεηα δελ πξνζθέξεη θαλ θάπνηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη άξα ζπλεπάγεηαη επηβάξπλζε 

ηνπ πεξηβαιινληηθνχ αληηθηχπνπ. Αληίζεηα, κέγηζηε εμνηθνλφκεζε επηηπγράλεηαη κε ηα θ/β, 

θαζψο ην πιενλάδνλ πνζφ παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαιχπηεη θαη κέξνο ησλ ινηπψλ 
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ειεθηξηθψλ θαηαλαιψζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ κε απνηέιεζκα λα επηηξέπεη ηε ζεκαληηθή κείσζε 

ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο ηνπ ελ ιφγσ θηεξίνπ. 

 

Δηθ.  3.9. Απνηειέζκαηα κειέηεο ζελαξίσλ ζρεηηθά κε ην LCOE 
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Πηλ.  3.2. πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ελαιιαθηηθώλ ζπζηεκάησλ  

 Σξέρνπζα 

θαηάζηαζε 

Λέβεηαο θ.α 

γηα ζέξκαλζε 

Zeosol 1 Zeosol 2  Zeosol 3 Φ/Β-αληιία 

ζεξκόηεηαο 

Δηήζηα θαηαλάισζε 

ειεθηξηζκνύ  (kWh) 

30667 24328 12942 18498 20090 - 

Δηήζηα θαηαλάισζε θπζηθνύ 

αεξίνπ  (kWh) 

 21351 - - - - 

Κόζηε       

Κόζηε ζπληήξεζεο, OPEXm (€) 850 475 100 175 313 3366 

Δηήζηα ιεηηνπξγηθά θόζηε (€) 4098 3767 1471 2134 2440 3366 

Κόζηνο επέλδπζεο, CAPEX (€)  15640 167005 104667 86197 61504 

Απόδνζε ζπζηήκαηνο       

Ζιηαθόο βαζκόο απόδνζεο(%)  - 13,86 26,76 32,82 32.66 

Γείθηεο νηθνλνκηθήο απόδνζεο       

PbP (έηε)  47,25118 63,57161 53,30217 52,00205 5,09 

NPV (€)  -11843,5 -136873 -82144,1 -67184,5 75080 

LCOE (€/kWh)  0,054327 0,163493 0,1155 0,102458 0,070206 

Πεξηβαιινληηθνί δείθηεο       

εμ. CO₂ (tn/έηνο)  -0,40802 15,78245 10,83524 9,417682 106,8512 
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 ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4. 

ΜΔ ΣΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΣΔΔ Κ.Δλ.Α.Κ.  

 

4.1 Δθαξκνγή ηνπ ινγηζκηθνύ ΣΔΔ Κ.Δλ.Α.Κ. 

 

4.1.1 Καζνξηζκόο Θεξκηθώλ Εσλώλ 

Γηα ηε κειέηε ηνπ θηεξίνπ απαηηείηαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ ζε ζεξκηθέο δψλεο. Οη ζεξκηθέο δψλεο 

είλαη ρψξνη κε παξφκνηα ρξήζε, ίδην πξνθίι ιεηηνπξγίαο ή/θαη θνηλά ειεθηξνκεραλνινγηθά 

ζπζηήκαηα. χκθσλα κε ηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.20701-1/2017 ηκήκαηα ηνπ θηεξίνπ κε φγθν κηθξφηεξν 

απφ ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ηνπ θηεξίνπ πξέπεη λα εμεηάδνληαη εληαγκέλα ζε άιιεο 

ζεξκηθέο δψλεο, θαηά ην δπλαηφλ παξφκνηεο, αθφκε θαη αλ νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπο 

δηθαηνινγνχλ ηε ζεψξεζή ηνπο σο αλεμάξηεησλ δσλψλ. Βάζεη ινηπφλ ηεο ζεψξεζεο φηη νη 

θνηλφρξεζηνη ρψξνη ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ θαηαιακβάλνπλ ιηγφηεξν απφ ην 10% ηεο ζπλνιηθήο 

θάηνςεο ηνπ θηεξίνπ (δειαδή επηθάλεηα <132,135m2), δελ ζα ζεσξεζεί αλεμάξηεηε ζεξκηθή 

δψλε ν ρψξνο ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ. Σν πξφο κειέηε θηήξην είλαη εληαίαο ρξήζεο αθνχ θαη ην 

ηζφγεηφ ηνπ θαη ην δψκα  ιεηηνπξγνχλ σο γξαθεία.. Έηζη ινηπφλ, γηα ηελ πεξίπησζε απηή ε 

ΣΟΣΔΔ 20701-1/2017 δελ απαηηεί μερσξηζηνχο ππνινγηζκνχο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη 

ελεξγεηαθή θαηάηαμε ηνπ θηεξίνπ.Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αθφινπζεο κειέηεο ζεσξήζεθε κηα 

ζεξκηθή δψλε φιν ην θηήξην. 

4.1.2 Δηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Γεκαξρείνπ ζην πξόγξακκα  

Αξρηθά ζα πξέπεη λα θαζνξίζνπκε ηηο ζεξκηθέο δψλεο ζην Γεκαξρείν. ηελ πεξίπησζή καο 

νξίδνπκε:  

 Μία ζεξκηθή δψλε (ζεξκαηλφκελν ρψξν) κε εκβαδφ 1758,11 m
2 

 

  Καλέλαλ κε ζεξκαηλφκελν ρψξν  

  Καλέλαλ ειηαθφ ρψξν  

ηελ ζπλέρεηα εηζάγνπκε ηα απαξαίηεηα εηζαγσγηθά ζηνηρεία φπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 

 

Δηθ.  4.1. Όζόλε εηζαγσγήο δεδνκέλσλ ινγηζκηθνύ ΣΔΔ-Κ.Δλ.Α.Κ. 
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Δηθ.  4.2. Όζόλε εηζαγσγήο δεδνκέλσλ ινγηζκηθνύ ΣΔΔ-Κ.Δλ.Α.Κ. 

Δηζάγνπκε δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνλ ζπλνιηθφ φγθν ηνπ γξαθείνπ, ηελ ζεξκαηλφκελε 

επηθάλεηα, ηνλ αξηζκφ νξφθσλ θιπ. Απν απηά ηα δεδνκέλα κφλν ε ζπλνιηθή επηθάλεηα θαη ν 

ζεξκαηλφκελνο φγθνο ιακβάλνληαη ζηνπο ππνινγηζκνχο. Σα δεδνκέλα γηα ηελ θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο θαη ηελ πνηφηεηα εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο επίζεο δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνπο 

ππνινγηζκνχο, αιιά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο 

θαξηέιεο χδξεπζε, απνρέηεπζε, άξδεπζε θαη αλειθπζηήξεο.  

πλερίδνληαο, γηα ηε ζεξκηθή δψλε πνπ νξίζακε, πξέπεη λα εηζάγνπκε ηα αθφινπζα ζηνηρεία 

φπσο θαίλνληαη ζηελ εηθφλα 4.3: 

 

Δηθ.  4.3. Οζόλε εηζαγσγήο γεληθώλ ζηνηρείσλ ζεξκηθήο δώλεο ινγηζκηθνύ ΣΔΔ-Κ.Δλ.Α.Κ. 
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4.1.3 Χξάξην θαη Πεξίνδνο Λεηηνπξγίαο Κηεξίνπ 

χκθσλα κε ην ηππηθφ σξάξην θηεξίσλ ιεηηνπξγίαο αλά ρξήζε, βάζεη ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.20701-

1/2017 (πίλαθαο 2.1), γηα ην παξφλ θηήξην ην νπνίν απνηειεί γξαθείν, ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

Πηλ.  4.1. Πξνθίι Λεηηνπξγίαο Κηεξίνπ. Πεγή αλαθνξάο: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.20701 -1/2017 

Καηεγνξία 

θηεξίνπ 

Υξήζε θηεξίνπ 

ή ζεξκηθψλ 

δσλψλ 

Ώξεο 

ιεηηνπξγίαο 

Ζκέξεο 

ιεηηνπξγίαο αλά 

βδνκάδα 

Πεξίνδνο 

ιεηηνπξγίαο ζε 

κήλεο 

Γξαθείν Γξαθείν 10 5 12 

4.1.4 Δπηζπκεηέο Δζσηεξηθέο πλζήθεο Υώξσλ 

Ο ζθνπφο θάζε ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο ή θιηκαηηζκνχ είλαη ε επίηεπμε ζεξκηθήο άλεζεο ζηνπο 

ρψξνπο δηακνλήο θαη δξαζηεξηφηεηαο ησλ ρξεζηψλ θάζε θηεξίνπ. Ζ ζεξκηθή άλεζε είλαη κηα 

ζρεηηθά ππνθεηκεληθή θαηάζηαζε, πνπ επεξεάδεηαη απφ ζεηξά παξακέηξσλ θαη ζπλζεθψλ, νη 

ζεκαληηθφηεξεο ησλ νπνίσλ είλαη νη αθφινπζεο:  

 ε ζεξκνθξαζία (μεξνχ ζεξκνκέηξνπ) ηνπ αέξα,  

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

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

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

ειεθηξηθή ηζρχ εμνπιηζκνχ θαη ηνλ πιεζπζκφ,  

 ε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα,  

 ε έλδπζε ησλ ρξεζηψλ,  

 ε δξαζηεξηφηεηα ησλ ρξεζηψλ,  

 ε ηαρχηεηα εζσηεξηθψλ ξεπκάησλ αέξα.  

Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ νη ηππηθέο ζπλζήθεο ζρεδηαζκνχ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη 

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

έλδπζεο θαη δξαζηεξηφηεηαο ησλ ρξεζηψλ, θαζψο θαη νη ηαρχηεηεο εζσηεξηθψλ ξεπκάησλ αέξα 

(πνπ νχησο ή άιισο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηα επηβαιιφκελα φξηα, πξνθεηκέλνπ λα κελ 

ππάξρεη δπζθνξία εθ κέξνπο ησλ ρξεζηψλ). Έηζη, νη απνκέλνπζεο παξάκεηξνη, πνπ ζα 

δηακνξθψζνπλ ηε ζεξκηθή άλεζε ζε έλα ρψξν, είλαη ε ζεξκνθξαζία θαη ε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ 

αέξα θαη ε ζεξκνθξαζία ησλ πεξηβάιινπζσλ επηθαλεηψλ. Δλ ζπλερεία παξνπζηάδνληαη βαζηθέο 

απαηηήζεηο ηνπ θηεξίνπ φπσο ε ζεξκνθξαζία, ε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα αιιά θαη ν 

απαηηνχκελνο λσπφο αέξαο θαη νη απαηηνχκελεο ζηάζκεο θσηηζκνχ. 
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4.1.5 Θεξκνθξαζία Δζσηεξηθώλ Υώξσλ 

Ζ εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία είλαη ε βαζηθφηεξε παξάκεηξνο δηακφξθσζεο ηεο ζεξκηθήο άλεζεο 

ζε έλα ρψξν. Δίλαη ζαθέο φηη, δεδνκέλεο ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ηνπ επηπέδνπ ζεξκηθήο άλεζεο 

θαη ησλ επηινγψλ ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε, ε επηζπκεηή ζεξκνθξαζία εζσηεξηθψλ ρψξσλ κπνξεί 

λα πνηθίιιεη. Χζηφζν, γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθηίκεζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ελφο θηεξίνπ 

πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ ζε εζληθφ επίπεδν ηα επηζπκεηά φξηα εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο αλά 

ρξήζε. Απηφ πξέπεη λα γίλεη ζηε βάζε ηεο επίηεπμεο ηεο ζεξκηθήο άλεζεο κε ηε κηθξφηεξε 

δπλαηή θαηαλάισζε ελέξγεηαο. χκθσλα κε ηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.20701-1/2017 (πίλαθαο 2.2) νη 

θαζνξηζκέλεο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο εζσηεξηθψλ ρψξσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο ηνπ παξφληνο θηεξίνπ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πηλ.  4.2. Απαηηήζεηο Θεξκνθξαζίαο Δζσηεξηθώλ Υώξσλ. Πεγή αλαθνξάο: 

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.20701-1/2017 

Υξήζεηο Κηεξίσλ ή Θεξκηθψλ Εσλψλ Θεξκνθξαζία [
o
C] 

Γξαθείν 

Υεηκεξηλή πεξίνδνο Θεξηλή    πεξίνδνο 

20 26 

4.1.6 ρεηηθή Τγξαζία Δζσηεξηθώλ Υώξσλ 

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

θιηκαηηζκνχ, ζηα νπνία εθηφο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα, ειέγρεηαη θαη ξπζκίδεηαη θαη ε 

ζρεηηθή ηνπ πγξαζία. Οη θαζνξηζκέλεο ηηκέο ζρεηηθήο πγξαζίαο εζσηεξηθψλ ρψξσλ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ παξφληνο θηεξίνπ δηακνξθψλνληαη σο εμήο 

ζχκθσλα κε ηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.20701-1/2017 (πίλαθαο 2.2): 

Πηλ.  4.3. Απαηηήζεηο ρεηηθήο Δξγαζίαο Δζσηεξηθώλ Υώξσλ. Πεγή αλαθνξάο: 

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.20701-1/2017 

Υξήζεηο Κηεξίσλ ή Θεξκηθψλ Εσλψλ ρεηηθή πγξαζία [%] 

Γξαθείν 

Υεηκεξηλή πεξίνδνο Θεξηλή    πεξίνδνο 

35 45 
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4.1.7 Απαηηνύκελνο Νσπόο Αέξαο Δζσηεξηθώλ Υώξσλ 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ πγηεηλήο ζην εζσηεξηθφ θάζε θηεξίνπ θαη θάζε αλεμάξηεηνπ 

ηκήκαηνο θηεξίνπ απαηηείηαη ε αλαλέσζε ηνπ αέξα, δειαδή ε αληηθαηάζηαζε κέξνπο ηνπ 

εζσηεξηθνχ αέξα απφ λσπφ αέξα πεξηβάιινληνο. Οη ηηκέο ηνπ απαηηνχκελνπ λσπνχ αέξα γηα ηελ 

πξνθείκελε πνιπθαηνηθία δηακνξθψλνληαη, βάζεη ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.20701-1/2017 (πίλαθαο 2.3), 

σο εμήο: 

Πηλ.  4.4. Απαηηήζεηο Παξνρήο Νσπνύ Αέξα. Πεγή αλαθνξάο: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.20701 -

1/2017 

Υξήζεηο Κηεξίσλ ή Θεξκηθψλ Εσλψλ 

Άηνκα/100m
2
 

επηθάλεηαο 

δαπέδνπ  

Νσπφο αέξαο 

[m
3
/h/άηνκν] 

Νσπφο 

αέξαο [m
3
/h/ 

m
2
] 

Γξαθείν 10 30 3,00 

 

4.1.8 Απαηηήζεηο θαη Απαξαίηεηεο ηάζκεο Φσηηζκνύ 

ε θάζε ρψξν πξέπεη λα παξέρεηαη ν θσηηζκφο πνπ εμαζθαιίδεη ζηνπο ρξήζηεο νπηηθή άλεζε, 

δειαδή έλα πεξηβάιινλ κε ηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα θσηηζκνχ, πνπ επηηξέπεη 

ηελ επράξηζηε δηακνλή θαη ηελ άζθεζε πξνβιεπφκελεο δξαζηεξηφηεηά ηνπο, ρσξίο θαηλφκελα 

πνπ λα νδεγνχλ ζηελ νπηηθή δπζθνξία ή/θαη θφπσζε. Αληίζηνηρα κε ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο, 

ζχκθσλα κε ηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.20701-1/2017 (πίλαθαο 2.4), ε ζηάζκε γεληθνχ θσηηζκνχ θηεξίνπ 

γξαθείσλ νξίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:   

 

Πηλ.  4.5. Πξνδηαγξαθέο Δπηζπκεηήο ηάζκεο Φσηηζκνύ. Πεγή αλαθνξάο: 

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.20701-1/2017 

Υξήζεηο Κηεξίσλ ή 

Θεξκηθψλ Εσλψλ 

ηάζκε 

θσηηζκνχ 

[lx] 

Δπίπεδν 

αλαθνξάο 

κέηξεζεο [m] 

Γείθηεο 

ζάκβσζεο 

UGR 

Οκνηνκνξθία  

θσηηζκνχ UO 

[min/κέζε ηηκή] 

Γξαθείν 500 0,8 19 0,6 

 

 

 



70 

 

Όζνλ αθνξά ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ θσηηζκνχ απηή δίλεηαη απφ ηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.20701-

1/2017 (πίλαθαο 2.4 α) αθνινχζσο: 

Πηλ.  4.6. Δγθαηεζηεκέλε Ιζρύ Φσηηζκνύ αλάινγα ηε ηάζκε Φσηηζκν. Πεγή 

αλαθνξάο: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.20701-1/2017 

Εψλεο ηερλεηνχ θσηηζκνχ / 

ηάζκε θσηηζκνχ 

[lx] 

Ηζρχο γηα θηήξην 

αλαθνξάο 

[W/m
2
 ] 

Ηζρχο γηα ειάρηζηεο απαηηήζεηο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηεξίσλ  

[W/m
2
 ] 

500 16 14 

4.1.9 Κιηκαηνινγηθά Γεδνκέλα Πεξηνρήο 

 Ζ κέζε κεληαία ζεξκνθξαζία λεξνχ δηθηχνπ γηα ηε δψλε Β, ζηελ νπνία θαηαηάζζεηαη ην ελ 

ιφγσ θηήξην δίλεηαη απφ ηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.20701-1/2017 (πίλαθαο 2.6) σο εμήο: 

Πηλ.  4.7. Κιηκαηνινγηθά Γεδνκέλα Πεξηνρήο. Πεγή  αλαθνξάο: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.20701-

1/2017 

Πεξηνρ

ή 

ΗΑ

Ν 

ΦΛ

Δ 

ΜΑ

Ρ 

ΑΠ

Ρ 

ΜΑ

Η 

ΗΟY

Ν 

ΗΟΤ

Λ 

ΑΤ

Γ 

Δ

Π 

ΟΚ

Σ 

ΝΟ

Δ 

ΓΔ

Κ 

Αζήλα 

Μέζε κεληαία ζεξκνθξαζία 24ψξνπ (
ν
C) 

10,4 10,1 11,7 14,8 18,9 23,1 25,6 25,8 23,5 19,7 15,5 12,2 

 

4.1.10 Έιεγρνο ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο θηεξίνπ 

Ο έιεγρνο ηεο ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο ηνπ θηεξίνπ απνηειεί ην πξψην βήκα ηεο 

ελεξγεηαθήο κειέηεο. Αξρηθά ππνινγίδνληαη νη αληαιιαγέο ζεξκφηεηαο ηνπ θηεξίνπ κε ην 

πεξηβάιινλ κέζσ αγσγηκφηεηαο θαη ζπλαγσγήο θαη ελ ζπλερεία εμεηάδεηαη αλ απηέο 

πεξηνξίδνληαη κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα φξηα.  

Γηα θηήξηα κε έηνο έθδνζεο ηεο νηθνδνκηθήο ηνπο άδεηαο κέρξη θαη ην 1999, ζε πεξίπησζε πνπ 

δελ είλαη εθηθηή ε απνηχπσζε ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ, ην εκβαδφ ηνπ κπνξεί λα ιεθζεί απφ 

ηνλ πίλαθα 3.1. σο πνζνζηφ επί ηεο φςεο ηνπ θηεξίνπ θαηά ηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.20701-1/2017. Έηζη 

θαη γηα ην ελ ιφγσ θηήξην έγηλε νη παξαθάησ επηινγή: 
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Πηλ.  4.8. πκβαηηθόο ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηνπ εκβαδνύ πνπ θαηαιακβάλεη ν θέξσλ 

νξγαληζκόο ηνπ θηεξίνπ σο πνζνζηό επί ηεο επηθάλεηαο ηεο όςεο ηνπ ζε πεξίπησζε 

πνπ δελ είλαη εθηθηή ε απνηύπσζή ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνύ. Πεγή αλαθνξάο: 

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.20701-1/2017 

Έηνο έθδνζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο 

Πιήζνο νξφθσλ 

Έσο 2  
2 < φξνθνη < 

5 
≥ 5 

Πξν ηνπ 1980 15% 20% 23% 

4.1.11 Έιεγρνο Θεξκνκνλσηηθήο Δπάξθεηαο Αδηαθαλνύο Γνκηθνύ ηνηρείνπ 

Ο έιεγρνο ηεο ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο γίλεηαη κέζσ ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ ζπληειεζηψλ 

ζεξκνπεξαηφηεηαο U ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ γεληθή ζρέζε ππνινγηζκνχ ηνπ ζπληειεζηή 

ζεξκνπεξαηφηεηαο ησλ αδηαθαλψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο δίλεηαη απφ ηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-

2/2017 είλαη: 

  
 

   ∑ (
  

  

 
   )      

[ (    ⁄ ) ]    (4.1) 

   : ην πάρνο ηεο νκνγελνχο θαη ηζφηξνπεο ζηξψζεο δνκηθνχ πιηθνχ j, 

   : ν ζπληειεζηήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ηνπ νκνγελνχο θαη ηζφηξνπνπ δνκηθνχ πιηθνχ j, 

   : αληίζηαζε ζεξκηθήο κεηάβαζεο ηνπ πιηθνχ απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ δνκηθνχ πιηθνχ, 

   : αληίζηαζε ζεξκηθήο κεηάβαζεο ηνπ πιηθνχ απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ δνκηθνχ πιηθνχ, 

   : ζεξκηθή αληίζηαζε θιεηζηνχ δηάθελνπ αέξα. 

Κάζε δνκηθφ ζηνηρείν ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ζεξκνκνλσηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ 

θαλνληζκνχ ψζηε ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο ηνπ εθάζηνηε δνκηθνχ ζηνηρείνπ λα 

κελ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπφκελνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο      , πνπ 

νξίδεη ν θαλνληζκφο αλά θιηκαηηθή δψλε γηα θάζε θαηεγνξία δνκηθψλ ζηνηρείσλ. Βάζεη ηεο 

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.20701-1/2017 (πίλαθαο 3.3α.) νη κέγηζηεο επηηξεπφκελεο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή 

ζεξκνπεξαηφηεηαο ζε πεξίπησζε αλέγεξζεο θηεξίνπ, δίλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:  

Πηλ.  4.9. Μέγηζηνο Δπηηξεπόκελνο πληειεζηήο Θεξκνπεξαηόηεηαο γηα Αλέγεξζε 

Κηεξίνπ. Πεγή αλαθνξάο: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.20701 -1/2017 

Γνκηθφ ηνηρείν 

Μέγηζηνο επηηξεπφκελνο 

ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο U 

[
 

    
] 

Εψλε Β’ 
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Δμσηεξηθή νξηδφληηα ή θεθιηκέλε επηθάλεηα ζε 

επαθή κε ηνλ εμσηεξηθφ αέξα (νξνθή) 
0,40 

Δμσηεξηθφο ηνίρνο ζε επαθή κε ηνλ εμσηεξηθφ 

αέξα  
0,45 

Γάπεδν ζε επαθή κε θιεηζηφ κε ζεξκαηλφκελν 

ρψξν 
0,80 

4.1.12  Ηζνδύλακεο επηθάλεηεο αδηαθαλώλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ  

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο επηκέξνπο ζεξκνπεξαηφηεηεο ησλ αδηαθαλψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

θηεξίνπ:  

 Σνηρνπνηίεο: U=3,40 W/m
2
K θαη  

 ην πνζνζηφ ηνηρνπνηίαο θαη ζθπξνδέκαηνο ζηελ θάζε φςε ηνπ θηεξίνπ 0,15  

ππνινγίζηεθε ε ηζνδχλακε επηθάλεηα θαη ν κέζνο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ησλ 

αδηαθαλψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ αλά πξνζαλαηνιηζκφ – φςε. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ν πίλαθαο 

απφ ηνλ νπνίν πξνέθπςαλ νη ζπληειεζηέο ζεξκνπεξαηφηεηαο πνπ εηζήρζεζαλ ζην πξφγξακκα 

ηνπ ΣΔΔ Κ.Δλ.Α.Κ.[36]. 

Πηλ.  4.10. Τπνινγηζκόο ηζνδύλακσλ επηθαλεηώλ  
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4.1.13 πληειεζηήο Απνξξόθεζεο Ζιίαθήο Αθηηλνβνιίαο θαη Δθπνκπεο ζηε Θεξκηθή 

Αθηηλνβνιία 

Ζ αθηηλνβνιία πνπ πξνζπίπηεη ζε κία αδηαθαλή επηθάλεηα κπνξεί λα αλαθιαζηεί ή λα 

απνξξνθεζεί απφ απηή. Σν άζξνηζκα ηνπ πνζνζηνχ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ αλαθιάηαη 

θαη ηνπ πνζνζηνχ πνπ απνξξνθάηαη απφ κηα επηθάλεηα ηζνχηαη κε ηε κνλάδα, δειαδή: 

            (4.2) 

Όπνπ: 

 : ν ζπληειεζηήο αλαθιαζηηθφηεηαο ηεο επηθάλεηαο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία,  

 : ν ζπληειεζηήο απνξξνθεηηθφηεηαο ηεο επηθάλεηαο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία.  

Σφζν ε αλαθιαζηηθφηεηα, φζν θαη ε απνξξνθεηηθφηεηα ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ελφο 

αδηαθαλνχο πιηθνχ ή κηαο επηθάλεηαο εμαξηψληαη θπξίσο απφ ηε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο 

επηθάλεηαο, δειαδή απφ ην ρξψκα θαη ηελ πθή ηεο. χκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ Κ.Δλ.Α.Κ. γηα 

ην θηήξην αλαθνξάο, ε απνξξνθεηηθφηεηα ησλ εμσηεξηθψλ ηνπ επηθαλεηψλ ιακβάλεηαη ίζε κε  

 0,40 γηα ηα θαηαθφξπθα δνκηθά ζηνηρεία, 

 0,40 γηα ηα δψκαηα. 

Έλα πνζνζηφ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ έρεη απνξξνθεζεί απφ κία εμσηεξηθή επηθάλεηα 

εθπέκπεηαη πξνο ην πεξηβάιινλ κε ηε κνξθή ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο. Ζ ηθαλφηεηα εθπνκπήο ηεο 

ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην πιηθφ θαη ηε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο 

ηνπ επηθάλεηαο. Καηά ηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2017 ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ Κ.Δλ.Α.Κ. γηα 

ην θηήξην αλαθνξάο ν ζπληειεζηήο εθπνκπήο ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο γηα ηηο εμσηεξηθέο 

επηθάλεηεο ηνπ θηεξίνπ αλαθνξάο ιακβάλεηαη ίζνο κε 0,80, φπσο θαη γηα θάζε ζχλεζεο δνκηθφ 

πιηθφ (πίλαθαο 3.16,Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2017). 

4.1.14 πληειεζηέο θίαζεο 

Σα δνκηθά ζηνηρεία ελφο θηεξίνπ κπνξεί λα ζθηάδνληαη εμσηεξηθά ιφγσ χπαξμεο εμσηεξηθψλ 

εκπνδίσλ αιιά θαη ζηνηρείσλ ηνπ ίδηνπ ηνπ θηεξίνπ, φπσο πξνζηεγάζκαηα, πιεπξηθά ζηνηρεία ή 

αθφκε θαη ηκήκαηα ηεο θαηαζθεπήο (π.ρ. εζνρέο). Σα εζσηεξηθά ζθίαζηξα (θνπξηίλεο, πεξζίδεο) 

ησλ αλνηγκάησλ θαη ηα εμσηεξηθά παξαζπξφθπιια, ηα νπνία επίζεο δελ ζεσξνχληαη ζηαζεξά 

ζθίαζηξα, δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 

 Ζ κείσζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ιακβάλεηαη ππφςε ζηνπο ππνινγηζκνχο, είηε πξφθεηηαη 

γηα ηε κειέηε ελεξγεηαθήο απφδνζεο ελφο λένπ ή ξηδηθψο αλαθαηληδφκελνπ θηεξίνπ φπσο ην ελ 

ιφγσ θηήξην είηε γηα ηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε, κε ηε ρξήζε ηξηψλ αλεμάξηεησλ κεηαμχ ηνπ 

ζπληειεζηψλ ζθίαζεο.  

Οη ζπληειεζηέο ζθίαζεο, θαζνξίδνληαη αλάινγα κε ην είδνο ησλ ζθηάζηξσλ (νξηδφληηα, 

πιεπξηθά εμσηεξηθά εκπφδηα θαη ζθίαζηξα) θαη ηελ γεσκεηξία ηνπο. Δπεηδή αλάινγα κε ηελ 

επνρή νη ζπληειεζηέο ζθίαζεο αιιάδνπλ, θαζνξίδνληαη γηα θάζε εμσηεξηθή επηθάλεηα κε 

νξηζκέλν πξνζαλαηνιηζκφ, νη αληίζηνηρνη κέζνη ζπληειεζηέο ζθίαζεο, έλαο γηα ηε ρεηκεξηλή 

πεξίνδν θαη έλαο γηα ηε ζεξηλή πεξίνδν, αλάινγα κε ην είδνο ζθηάζηξνπ. ηελ πεξίπησζε 
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ηαπηφρξνλεο χπαξμεο πξνβφινπ θαη εμσηεξηθνχ ζθηάζηξνπ ε ζθίαζε ιφγσ πξνβφινπ αγλνείηαη. 

Ο ζπλνιηθφο ζθηαζκφο δνκηθνχ ζηνηρείνπ πξνθχπηεη σο ην γηλφκελν ησλ ηξηψλ ζπληειεζηψλ 

ζθίαζεο: 

 ηνπ ζπληειεζηή ζθίαζεο απφ εκπφδην ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ (γεηηληάδνληα θηήξηα 

θ.η.ι.),     ,  

 ηνπ ζπληειεζηή ζθίαζεο απφ νξηδφληην πξφβνιν ή εμσηεξηθφ ζθίαζηξν,     , 

 ηνπ ζπληειεζηή ζθίαζεο απφ πιεπξηθφ εκπφδην,     , 

Σειηθά: 

                       (4.3) 

Οη ζπληειεζηέο απηνί είλαη κεησηηθνί, νπφηε φηαλ δελ ππάξρεη ζθίαζε ηίζνληαη ίζε κε ηε 

κνλάδα θαη κεδέλ γηα πιήξε ζθίαζε. 

4.1.15 πληειεζηέο ζθίαζεο θηεξίνπ αλαθνξάο  

χκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ Κ.Δλ.Α.Κ., ηα θαηαθφξπθα αλνίγκαηα ηνπ θηεξίνπ αλαθνξάο 

δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα ζηαζεξά εμσηεξηθά νξηδφληηα ή πιεπξηθά ζθίαζηξα (πξνβφινπο, 

εμσηεξηθέο πεξζίδεο, πέξγθνιεο, κπαιθφληα θ.ά.), ιφγσ ησλ νπνίσλ ν κέζνο ζπληειεζηήο 

ζθίαζήο ηνπο (FovexFfin) θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν είλαη:  

 0,70 γηα ηηο λφηηεο φςεηο  

 0,75 γηα ηηο φςεηο κε δπηηθφ θαη αλαηνιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. 

Γηα ηνπο ελδηάκεζνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηζρχνπλ νη ζπληειεζηέο:  

 0,80 γηα βνξεηναλαηνιηθφ θαη βνξεηνδπηηθφ 

 0,73 γηα λνηηναλαηνιηθφ θαη λνηηνδπηηθφ 

 1,00 γηα βφξεην 

Γηα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν ν κέζνο ζπληειεζηήο ζθίαζεο ησλ αλνηγκάησλ (FovexFfin) ηνπ 

θηεξίνπ αλαθνξάο ιακβάλεηαη ίζνο κε ηνλ θαζνξηδφκελν ζην εμεηαδφκελν θηήξην θαη πξνθχπηεη 

αλάινγα κε ηνλ ηχπν ζθηάζηξνπ. Γηα αλνίγκαηα ζε νξηδφληηα ή θεθιηκέλε επηθάλεηα (δσκάησλ ή 

ζηεγψλ) ν κέζνο ζπληειεζηήο ζθίαζεο ζα είλαη 1 (ρσξίο ζθίαζε), ηφζν θαηά ηε ζεξηλή, φζν θαη 

θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν. 

 Ο κέζνο ζπληειεζηήο ζθίαζεο (απφ νξηδφληηα ή πιεπξηθά ζθίαζηξα, FovexFfin) ηνπ θηεξίνπ 

αλαθνξάο ησλ αδηαθαλψλ θαηαθφξπθσλ επηθαλεηψλ ηνπ θηεξίνπ αλαθνξάο, ηφζν θαηά ηε 

ζεξηλή, φζν θαη θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν, θαζνξίδεηαη ζε 0,90, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ 

Κ.Δλ.Α.Κ. Ο κέζνο ζπληειεζηήο ζθίαζεο ησλ αδηαθαλψλ νξηδφληησλ ή θεθιηκέλσλ επηθαλεηψλ 

ηνπ θηεξίνπ αλαθνξάο (δψκαηα ή ζηέγεο), ηφζν θαηά ηε ζεξηλή, φζν θαη θαηά ηε ρεηκεξηλή 

πεξίνδν, νξίδεηαη ζε 1. Ζ ζθίαζε ηνπ θηεξίνπ αλαθνξάο ιφγσ εμσηεξηθψλ εκπνδίσλ (θηεξίσλ, 

αλάγιπθνπ ηνπ εδάθνπο θ.ά.), δειαδή ν ζπληειεζηήο ζθίαζεο νξίδνληα, Fhor, ηφζν θαηά ηε 

ζεξηλή, φζν θαη θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν, ιακβάλεηαη ίζνο κε ηνλ θαζνξηδφκελν ζην 

εμεηαδφκελν θηήξην γηα φια ηα δνκηθά ζηνηρεία (νξηδφληηα ή θαηαθφξπθα, δηαθαλή ή αδηαθαλή). 
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4.1.16 πληειεζηήο ζθίαζεο νξίδνληα Fhor 

Απηφο ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξίδεη ηε ζθίαζε πνπ πξνθχπηεη ζηηο επηθάλεηεο ηνπ θηεξίνπ απφ 

ηελ χπαξμε θπζηθψλ εκπνδίσλ ή ηερλεηψλ (π.ρ. πςειψλ θηεξίσλ). Όηαλ ν νξίδνληαο είλαη 

ειεχζεξνο ν ζπληειεζηήο ηζνχηαη κε ηε κνλάδα (Fhor =1), ελψ γηα πιήξε ζθίαζε παίξλεη ηελ 

ηηκή κεδέλ (Fhor=0). 

 

Δηθ.  4.4. Γξαθηθή απεηθόληζε ηεο γσλίαο ζέαζεο α πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα εκπόδηα γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ηεο ζθίαζεο πνπ πξνθαινύλ ζε έλα θαηαθόξπθν αδηαθαλέο δνκηθό ζηνηρείν θαη ζε έλα 

δηαθαλέο δνκηθό ζηνηρείν (ζύξαο ή παξαζύξνπ).Πεγή αλαθνξάο: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.20701-1/2017 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπληειεζηή ζθίαζεο νξίδνληα κηαο επηθάλεηαο είλαη απαξαίηεηνο ν 

ππνινγηζκφο ηεο γσλίαο ζέαζεο α ηνπ εκπνδίνπ (Δηθ 4.4.). Ο ππνινγηζκφο γίλεηαη αλά 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη αλά δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ θηεξίνπ ή ηεο εμεηαδφκελεο δψλεο. Ζ ηηκή ηεο 

γσλίαο ζέαζεο α πξέπεη λα ππνινγηζηεί γηα θάζε δηαθαλέο ζηνηρείν μερσξηζηά θαη αληηζηνηρεί 

ζηε γσλία πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμχ ηνπ νξηδφληηνπ επηπέδνπ πνπ δηέξρεηαη απφ ην κέζν ηνπ 

αλνίγκαηνο θαη ηεο επζείαο πνπ ελψλεη ην θέληξν ηνπ αλνίγκαηνο κε ηελ άλσ παξεηά ηνπ 

εκπνδίνπ (Δηθ 4.4.). 
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Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζθίαζεο νξίδνληα ηφζν γηα ηελ πεξίνδν ζέξκαλζεο, φζν θαη γηα ηελ 

πεξίνδν ςχμεο πξνθχπηεη απφ ηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.20701-1/2017 (πίλαθαο 3.19) αλάινγα κε ηε γσλία 

ζέαζεο ηνπ εκπνδίνπ α (θπκαίλεηαη απφ 10° έσο 70°) θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο επηθάλεηαο.  

4.1.17 πληειεζηήο ζθίαζεο από πξνβόινπο Fov 

Ο ζπληειεζηήο ζθίαζεο νξηδφληησλ πξνζηεγαζκάησλ (Fov) πξνζδηνξίδεη ηε ζθίαζε ησλ 

επηθαλεηψλ ηνπ θηεξίνπ ιφγσ χπαξμεο νξηδφληησλ πξνεμνρψλ (εμσζηψλ, πξνζηεγαζκάησλ, 

ππέξζπξσλ αλνηγκάησλ). ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη νξηδφληηα πξνεμνρή ν ζπληειεζηήο 

ηζνχηαη κε ηελ κνλάδα (Fov = 1), ελψ φηαλ ε ζθίαζε είλαη πιήξεο ν ζπληειεζηήο γίλεηαη ίζνο κε 

κεδέλ (Fov = 0). 

 

Δηθ.  4.5. Γξαθηθή απεηθόληζε ηεο γσλίαο β, πνπ ζρεκαηίδεη πξόβνινο κε ηελ θαηαθόξπθε 

επηθάλεηα, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζθίαζεο πνπ πξνθαιεί ζε έλα θαηαθόξπθν αδηαθαλέο δνκηθό 

ζηνηρείν θαη ζε έλα δηαθαλέο δνκηθό ζηνηρεί. Πεγή αλαθνξάο: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.20701-1/2017 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ζπληειεζηή ζθίαζεο απφ πξνβφινπο είλαη απαξαίηεηνο ν ππνινγηζκφο 

ηεο γσλίαο β ηνπ πξνβφινπ. Ο ππνινγηζκφο γίλεηαη αλά πξνζαλαηνιηζκφ θαη αλά δνκηθφ 

ζηνηρείν ηνπ θηεξίνπ ή ηεο εμεηαδφκελεο δψλεο. Καηά παξαδνρή, είλαη δπλαηφο ν ππνινγηζκφο 

κηαο εληαίαο ηηκήο γηα ην ζπληειεζηή ζθίαζεο πξνβφινπ γηα ηα αδηαθαλή ζηνηρεία ηνπ θηεξίνπ 

κηαο φςεο (κε ίδην πξνζαλαηνιηζκφ). ' απηήλ ηελ πεξίπησζε ε γσλία β αληηζηνηρεί ζηε γσλία 

πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ην θαηαθφξπθν επίπεδν ηεο εμεηαδφκελεο φςεο θαη ηεο επζείαο πνπ 

ελψλεη ην κέζν ηεο φςεο κε ην πέξαο ηνπ πξνβφινπ (Δηθ. 4.5.). ην ελ ιφγσ θηήξην ν 

ζπγθεθξηκέλνο ζπληειεζηήο ππνινγίζηεθε ζηελ φςε 1 πνπ απνηειεί ηελ είζνδν ζην Γεκαξρείν. 

Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζθίαζεο απφ πξνβφινπο ηφζν γηα ηελ πεξίνδν ζέξκαλζεο, φζν θαη γηα 

ηελ πεξίνδν ςχμεο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 3.2 βάζεη ηνπ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.20701-1/2017 αλάινγα 

κε ηε γσλία β ηνπ πξνβφινπ (θπκαίλεηαη απφ 10° έσο 90° ) θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο 

επηθάλεηαο. πγθεθξηκέλα, ζηελ φςε 1 ηνπ ππφ κειέηε θηεξίνπ ε γσλία β ηζνχηαη κε 53°. 

4.1.18 πληειεζηήο ζθίαζεο από πιεπξηθέο πξνεμνρέο Ffin 

Ο ζπληειεζηήο ζθίαζεο απφ πιεπξηθέο πξνεμνρέο (Ffin) πξνζδηνξίδεη ηε ζθίαζε ησλ 

επηθαλεηψλ ηνπ θηεξίνπ ιφγσ χπαξμεο θαηαθφξπθσλ πξνεμνρψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

ππάξρεη πιεπξηθή πξνεμνρή (γ = 0°) ν ζπληειεζηήο ηζνχηαη κε κνλάδα (Ffin = 1), ελψ φηαλ ε 

ζθίαζε είλαη πιήξεο (γ = 90°) ν ζπληειεζηήο γίλεηαη ίζνο κε κεδέλ (Ffin = 0). ην ζπγθεθξηκέλν 

θηήξην ππάξρνπλ πιεπξηθέο πξνεμνρέο (ηκήκαηα ηνπ ίδηνπ θηεξίνπ) πεξηκεηξηθά ζηελ εμσηεξηθή 

επηθάλεηα. 
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Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ζπληειεζηή ζθίαζεο απφ πιεπξηθέο πξνεμνρέο είλαη απαξαίηεηνο ν 

ππνινγηζκφο ηεο γσλίαο γ ηεο πιεπξηθήο πξνεμνρήο. Ο ππνινγηζκφο γίλεηαη αλά 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη αλά δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ θηεξίνπ ή ηεο εμεηαδφκελεο δψλεο. Ζ γσλία γ 

πξέπεη λα ππνινγηζηεί γηα θάζε δηαθαλέο ζηνηρείν (άλνηγκα) μερσξηζηά. Αληηζηνηρεί ζηε γσλία 

πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμχ ηνπ θαηαθφξπθνπ επηπέδνπ ηνπ εμεηαδφκελνπ αλνίγκαηνο θαη ηεο 

επζείαο πνπ ελψλεη ην κέζν ηνπ αλνίγκαηνο κε ην πέξαο ηεο πιεπξηθήο πξνεμνρήο (Δηθ 4.6.). 

 

Δηθ.  4.6. Γξαθηθή απεηθόληζε ηεο γσλίαο γ πνπ ζρεκαηίδεη ε πιεπξηθή πξνεμνρή γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ηεο ζθίαζεο πνπ πξνθαιεί ζε έλα θαηαθόξπθν αδηαθαλέο δνκηθό ζηνηρείν θαη ζε έλα 

δηαθαλέο δνκηθό ζηνηρείν. Πεγή αλαθνξάο: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.20701-1/2017 

Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζθίαζεο απφ πιεπξηθέο πξνεμνρέο ηφζν γηα ηελ πεξίνδν ζέξκαλζεο, 

φζν θαη γηα ηελ πεξίνδν ςχμεο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 3.21.α Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.20701-1/2017 γηα 

πιεπξηθή πξνεμνρή ζηε αξηζηεξή κεξηά ηεο επηθάλεηαο φπσο θαίλεηαη απφ έμσ θαη απφ ηνλ 

πίλαθα 3.21.β γηα πιεπξηθή πξνεμνρή ζηελ δεμηά κεξηά ηεο επηθάλεηαο, αλάινγα κε ηε γσλία γ 

ηεο πιεπξηθήο πξνεμνρήο (θπκαίλεηαη απφ 10° έσο 70° ) θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο 

επηθάλεηαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηθάλεηα ζθηάδεηαη θαη απφ ηηο δχν κεξηέο, ιακβάλνληαη θαη 

νη δχν ζπληειεζηέο αλεμάξηεηα θαη γίλεηαη ρξήζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζπληειεζηήο ζθίαζεο απφ 

πιεπξηθέο πξνεμνρέο, ν νπνίνο ηζνχηαη κε ην γηλφκελν ησλ δχν.  ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ν 

ζπληειεζηήο ζθίαζεο απφ πιεπξηθέο πξνεμνρέο ππνινγίζηεθε γηα ηα αλνίγκαηα Π14 έσο Π22 

πνπ βξίζθνληαη ζηε φςε 3 φπσο παξνπζηάδεηαη ζην Κεθάιαην 2 (Δηθ. 2.15) θαζψο επίζεο θαη 

γηα ηηο επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ Σ17-Σ18-Σ20-Σ21-Σ1 θαη Σ3. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ν 

ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο ππνινγηζκψλ ησλ ζπληειεζηψλ ζθίαζεο γηα ην ελ ιφγσ θηήξην. 

Πηλ.  4.11. πληειεζηέο ζθίαζεο γηα ην Γεκαξρείν Βάξεο – Βνύιαο – Βνπιηαγκέλεο  
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χκθσλα κε ηελ Σερληθή Οδεγία 20701-1/2017, γηα ηελ πεξίπησζε ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο, 

ηα δνκηθά ζηνηρεία ζε επαθή κε γεηηνληθά θηήξηα ιακβάλνληαη σο αδηαβαηηθά.  

εκείσζε: Δδψ, επεηδή ν θέξσλ νξγαληζκφο θαη νη εμσηεξηθέο ηνηρνπνίηεο έρνπλ ηνλ ίδην 

ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο U δελ ρξεηάδεηαη λα ππνινγηζηεί ε κέζε ηηκή. πλεπψο, ηα 

εηζάγνπκε ζην πξφγξακκα εληαία.  

Μπνξνχκε ινηπφλ λα εηζάγνπκε ζην πξφγξακκα ηα δεδνκέλα γηα ηα αδηαθαλή δνκηθά ζηνηρεία 

ηνπ Γεκαξρείνπ φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 4.6 θαη 4.7. 

 

 

Δηθ.  4.7. Δηζαγσγή δεδνκέλσλ γηα ηηο αδηαθαλείο επηθάλεηεο ζε επαθή κε ηνλ εμσηεξηθό αέξα γηα 

ην γξαθείν. Πεγή αλαθνξάο: ΣΔΔ-Κ.Δλ.Α.Κ. 

 

Δηθ.  4.8.Δηζαγσγή δεδνκέλσλ γηα ηηο αδηαθαλείο επηθάλεηεο ζε επαθή κε ηνλ εμσηεξηθό αέξα γηα 

ην γξαθείν. Πεγή αλαθνξάο: ΣΔΔ-Κ.Δλ.Α.Κ. 
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4.1.19 πληειεζηέο ζεξκνπεξαηόηεηαο δηαθαλώλ επηθαλεηώλ 

Γηα ηα θνπθψκαηα δελ ππήξραλ δηαζέζηκα ζηνηρεία απφ δειηία απνζηνιήο ή ζρεηηθά 

πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο. Σα δεδνκέλα πνπ εηζήρζεζαλ ζην πξφγξακκα πξνέξρνληαη απφ ηελ 

απηνςία θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ αδηαθαλψλ επηθαλεηψλ ζην ελ ιφγσ θηήξην. πλνπηηθά αμίδεη 

λα αλαθεξζεί φηη ηα θνπθψκαηα ηνπ Α΄ νξφθνπ απνηεινχληαη απφ μχιηλα πιαίζηα κε πνζνζηφ 

πιαηζίνπ 20%. ην ηζφγεην ππάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη δηαθαλψλ επηθαλεηψλ θαη ηα είδε 

πνηθίινπλ. Παξαθάησ, παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα φπσο εηζήρζεζαλ ζην πξφγξακκα . 

 

 Δηθ.  4.10.Δηζαγσγή δεδνκέλσλ γηα ηηο δηαθαλείο επηθάλεηεο Π16-Π30. Πεγή αλαθνξάο: ΣΔΔ-

Κ.Δλ.Α.Κ. 

Δηθ.  4.11.Δηζαγσγή δεδνκέλσλ γηα ηηο δηαθαλείο επηθάλεηεο Π31-Π45. Πεγή αλαθνξάο: ΣΔΔ-

Κ.Δλ.Α.Κ. 

Δηθ.  4.9.Δηζαγσγή δεδνκέλσλ γηα ηηο δηαθαλείο επηθάλεηεο Π1-Π15. Πεγή αλαθνξάο: ΣΔΔ-Κ.Δλ.Α.Κ. 
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4.1.20 Αεξηζκόο 

χκθσλα κε ηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2017, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αεξηζκνχ ηνπ θηεξίνπ 

ιακβάλεηαη ππφςε μερσξηζηά ν αεξηζκφο απφ ηηο δηαθπγέο αέξα ιφγσ αεξνζηεγαλφηεηαο ηνπ 

θηεξίνπ (δηείζδπζε αέξα απφ ραξακάδεο θνπθσκάησλ θιπ.), απφ ηε ρξήζε θπζηθνχ αεξηζκνχ 

γηα ηελ επίηεπμε άλεησλ θαη πγηεηλψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη απφ ηε ρξήζε κεραληθνχ 

αεξηζκνχ ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αλάινγε δηάηαμε. 

Οη δηαθπγέο αέξα ιφγσ αεξνζηεγαλφηεηαο ππνινγίδνληαη κε ηε ρξήζε ηηκψλ 

αεξνζηεγαλφηεηαο, πνπ αλαθέξνληαη ζπλνιηθά ζην ρψξν, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη 

δηαθπγέο ηφζν απφ ηα θνπθψκαηα (ζέζεηο ζπλαξκνγήο κε ηα πεξηκεηξηθά δνκηθά ζηνηρεία θαη 

ζέζεηο επαθήο ησλ ζηαζεξψλ πιαηζίσλ κε ηα θηλεηά θχιια), φζν θαη απφ άιιεο δηφδνπο ηνπ 

θειχθνπο (αξκνχο θιπ.). Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηεξίσλ 

ιακβάλεηαη ππφςε κφλνλ ν αεξηζκφο ιφγσ ηεο χπαξμεο ησλ ραξακάδσλ ζηα θνπθψκαηα, φπσο 

πεξηγξάθεηαη αθνινχζσο.  

Ο θπζηθφο θαη o κεραληθφο αεξηζκφο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ αλαλέσζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

αέξα απφ λσπφ αέξα πεξηβάιινληνο, γηα ηελ επίηεπμε απνδεθηψλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο θαη 

άλεζεο. ηε κεζνδνινγία νξίδνληαη ηα απαηηνχκελα επίπεδα λσπνχ αέξα αλάινγα κε ηελ 

θαηεγνξία θαη ηε ρξήζε ηνπ θηεξίνπ.  

Οη ηηκέο γηα ηα δχν είδε αεξηζκνχ ιακβάλνληαη μερσξηζηά, δεδνκέλνπ φηη ν αεξηζκφο ιφγσ 

αεξνζηεγαλφηεηαο έρεη ζπλερή ιεηηνπξγία, ελψ ν αεξηζκφο γηα ηελ επίηεπμε απνδεθηψλ 

ζπλζεθψλ πνηφηεηαο αέξα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηεξίνπ. 

4.1.21 Αεξηζκόο Κηεξίνπ Αλαθνξάο 

χκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ Κ.Δλ.Α.Κ. , ζην θηήξην αλαθνξάο γηα θηήξηα θαηνηθίαο ζεσξείηαη 

φηη εθαξκφδεηαη θπζηθφο αεξηζκφο ζχκθσλα κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο λσπνχ αέξα, φπσο 

απηέο θαζνξίδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.3. ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2017 θαη δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 

4.4. ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Γηα ην ελ ιφγσ θηήξην ε απαίηεζε είλαη: 3,00 m
3
/h/ m

2
. πλεπψο 

γηα ηελ ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ θηεξίνπ πνπ ππνινγίζηεθε ζηα 1.758,11m
2
 o απαηηνχκελνο 

λσπφο αέξαο θηάλεη ηα: 

Δηθ.  4.12.Δηζαγσγή δεδνκέλσλ γηα ηηο δηαθαλείο επηθάλεηεο Π38-Π50. Πεγή αλαθνξάο: ΣΔΔ-

Κ.Δλ.Α.Κ. 
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]          [   ]          

  

 
 

4.1.22 Αεξηζκόο ιόγσ Αεξνζηεγαλόηεηαο (Γηείζδπζεο ηνπ Αέξα) 

Ο αεξηζκφο ιφγσ αεξνζηεγαλφηεηαο ηνπ θηεξίνπ ή ζεξκηθήο δψλεο (δηείζδπζεο ηνπ αέξα), 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ ραξακάδσλ ησλ θνπθσκάησλ ηνπ θειχθνπο (ζπλαξκνγέο 

θνπθσκάησλ κε πεξηκεηξηθά δνκηθά ζηνηρεία, ζπλαξκνγή θηλεηψλ θχιισλ θνπθσκάησλ) ή ησλ 

ζπξίδσλ αεξηζκνχ (γηα ζπζθεπέο αεξίνπ) ή ησλ θακηλάδσλ εζηηψλ θαχζεο (ηδάθη, ζεξκάζηξα 

πεηξειαίνπ ή μχισλ θ.ά.), θαζψο επίζεο θαη απφ ηνπο αξκνχο ησλ δνκηθψλ αδηαθαλψλ 

επηθαλεηψλ ηνπ θηεξίνπ.  

Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ αεξηζκνχ ιφγσ αεξνζηεγαλφηεηαο ε δηείζδπζε αέξα κέζσ ησλ 

δνκηθψλ αδηαθαλψλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ θηεξηαθνχ θειχθνπο ζεσξείηαη ακειεηέα θαη 

ιακβάλεηαη ίζε κε κεδέλ.Ο αεξηζκφο ιφγσ χπαξμεο ραξακάδσλ ζηα θνπθψκαηα εμαξηάηαη απφ 

ην κήθνο ησλ ραξακάδσλ, ηελ πνηφηεηα ησλ θνπθσκάησλ (βαζκφο αεξνζηεγαλφηεηαο), ηνλ 

αξηζκφ (θαη ηελ επηθάλεηα) ησλ αλνηγκάησλ ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ θηεξίνπ.  

Οη ηππηθέο ηηκέο δηείζδπζεο αέξα ιφγσ χπαξμεο ραξακάδσλ αλά κνλάδα επηθάλεηαο θαη είδνο 

θνπθψκαηνο  δίλνληαη ζηελ  Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2017 (πίλαθαο 3.24.) θαη θαίλνληαη γηα ηα 

θνπθψκαηα θαη ηηο πφξηεο πνπ επηιέρζεθαλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θηήξην ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πηλ.  4.12. Σππηθέο Σηκέο Γηείζδπζεο Αέξα ιόγσ Ύπαξμεο Υαξακάδσλ αλά Μνλάδα 

Δπηθαλείαο θαη Δίδνο Κνπθώκαηνο  

Είδοσ ανοίγματοσ (υαλοςτάςια, πόρτεσ κ.ά.) 

Διείςδυςθ του αζρα 

Πόρτα Παράκυρο 

[m
3
/h/m

2
] 

[m
3
/h/ 

m
2
] 

Κνπθψκαηα κε μχιηλν πιαίζην ρσξίο πηζηνπνίεζε 

 

Κοφφωμα με μονό υαλοπίνακα, μθ αεροςτεγζσ, χωνευτό, 
επάλλθλο, ανοιγόμενο. Κοφφωμα χωρίσ υαλοπίνακα (πόρτα) 

και χωρίσ αεροςτεγανότθτα. 
11,8  15,1 

Κουφϊματα με μεταλλικό ι ςυνκετικό πλαίςιο χωρίσ πιςτοποίθςθ 

 
Κοφφωμα με διπλό υαλοπίνακα, επάλλθλα ςυρόμενο, με ψικτρεσ, 

χωνευτό. 
Ανοιγόμενο κοφφωμα, με διπλό υαλοπίνακα, χωρίσ πιςτοποίθςθ. 

Κοφφωμα χωρίσ υαλοπίνακα (πόρτα), με αεροςτεγανότθτα μθ 
πιςτοποιθμζνθ. 

5,3 6,8 

Κοφφωμα με μονό υαλοπίνακα, μθ αεροςτεγζσ, χωνευτό, 
επάλλθλο, ανοιγόμενο. Κοφφωμα χωρίσ υαλοπίνακα (πόρτα) και 

χωρίσ αεροςτεγανότθτα.  
7,4  8,7 
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Καηά ηε κειέηε ηνπ ππφ κειέηε θηεξίνπ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν ππνινγηζκφο ηεο ελεξγεηαθήο 

ηνπ απφδνζεο θαηακεηξήζεθε ν ηχπνο φισλ ησλ θνπθσκάησλ θαη ε ζπλνιηθή επηθάλεηα γηα 

θάζε θνχθσκα. Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα επηιέρζεθε ε θαηάιιειε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή 

δηείζδπζεο ηνπ αέξα γηα θάζε θνχθσκα θαη πνιιαπιαζηάζηεθε κε ηε αληίζηνηρε επηθάλεηά ηνπ 

γηα λα πξνθχςεη ε δηείζδπζε αέξα απφ θάζε θνχθσκα. Ζ ζπλνιηθή δηείζδπζε αέξα γηα ην 

θηήξην είλαη ην άζξνηζκα ηεο δηείζδπζεο αέξα φισλ ησλ αλνηγφκελσλ ή κεξηθψο αλνηγφκελσλ 

θνπθσκάησλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ εμσηεξηθφ αέξα. Βάζεη ησλ παξαπάλσ ε δηείζδπζε 

αέξα ιφγσ ραξακάδσλ ζε παξάζπξα θαη πφξηα ππνινγίδεηαη γηα ζπλνιηθά γηα φιν ην θηήξην ηνπ 

Γεκαξρείνπ: 

              
  

 
 

4.1.23 ύζηεκα ζέξκαλζεο 

Σν εμεηαδφκελν θηήξην δελ δηαζέηεη ζχζηεκα ζέξκαλζεο σζηφζν θαηά ηελ απηνςία ζηνλ ρψξν 

ηνπ Γεκαξρείνπ θαηαγξάθεθαλ είθνζη ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο ηζρχνο 9000BTU ή 

2,64kW ε θάζε κία, ηέζζεξηο κνλάδεο ησλ 15000BTU ή 4,4Kw θαη ηέζζεξηο πχξγνη ςχμεο ησλ 

10,5kW ν θαζέλαο. Έηζη ινηπφλ ε ηειηθή παξαγψκελε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο πξνθχπηεη 112 kW . 

πλεπψο, εηζάγνπκε ηα δεδνκέλα γηα ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο, φπσο θαίλεηαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.24 ύζηεκα ςύμεο 

Οκνίσο κε ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο νη ίδηεο κνλάδεο ζέξκαλζεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηνπο 

ζεξηλνχο κήλεο σο κνλάδεο ςχμεο.Έηζη ινηπφλ ε ηειηθή παξαγψκελε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο 

πξνθχπηεη 112 kW. 

 Καζψο δελ ππήξραλ δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηνλ δείθηε απνδνηηθφηεηαο, ιακβάλεηαη ε ηηκή 

ΔΔR=2,0 γηα ζπζηήκαηα δεθαεηίαο, φπσο νξίδεη ε Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2017 ζην ζρεηηθφ 

θεθάιαην. 

Δηθ.  4.13. Δηζαγσγή δεδνκέλσλ ζην ινγηζκηθό ΣΔΔ-Κ.Δλ.Α.Κ. γηα ην ζύζηεκα ζέξκαλζεο ζην 

Γεκαξρείν Βάξεο - Βνύιαο – Βνπιηαγκέλεο. Πεγή αλαθνξάο: ΣΔΔ-Κ.Δλ.Α.Κ. 
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Σεξκαηηθέο κνλάδεο απόδνζεο ςύμεο  

Ο βαζκφο απφδνζεο (εem,t) ησλ ηεξκαηηθψλ κνλάδσλ ςχμεο ππνινγίδεηαη απν ηελ αθφινπζε 

ζρέζε: 

      
   

          
     (4.4) 

 fim ν παξάγνληαο ηεο δηαθνπηφκελεο ιεηηνπξγίαο κε ηελ έλλνηα ηεο κείσζεο (ξχζκηζεο) 

ηεο ζεξκνθξαζίαο αλά ρψξν ηνπ θηεξίνπ, πνπ παίξλεη ηηκέο απν ηνλ αθφινπζν πίλαθα:  

Πηλ.  4.13. Σηκέο γηα ηνλ παξάγνληα δηαθνπηόκελεο ιεηηνπξγίαο fim (Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 

20701-1/2017) 

Γηα ηεξκαηηθέο κνλάδεο ςχμεο κε: fim 

ζπλερή ιεηηνπξγία 1,00 

δηαθνπηφκελε ιεηηνπξγία 0,97 

 fhydr ν παξάγνληαο γηα ηελ πδξαπιηθή ηζνξξνπία ηνπ δηθηχνπ ησλ ηεξκαηηθψλ 

κνλάδσλ, πνπ παίξλεη ηηκέο απφ ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

Πηλ.  4.14. Σηκέο γηα ηνλ παξάγνληα πδξαπιηθήο ηζνξξνπίαο fhydr (Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701 -

1.2017) 

Γηα ηεξκαηηθέο κνλάδεο ςχμεο κε: fhydrfhydr 

πδξαπιηθά εμηζνξξνπεκέλν ζχζηεκα 1,00 

ζπζηήκαηα εθηφο ηζνξξνπίαο 1,03 



 εem ε απφδνζε εθπνκπήο ηεο ίδηαο ηεο κνλάδαο. Δλδεηθηηθέο ηηκέο δίλνληαη ζηνλ 

πίλαθα 4.15. 

Πηλ.  4.15. Απόδνζε εem ηεξκαηηθώλ κνλάδσλ ςύμεο  

Σχπνο ηεξκαηηθήο κνλάδαο Απφδνζε εθπνκπήο εem 

κνλάδσλ ςχμεο 

Άκεζα ζπζηήκαηα: π.ρ. κνλάδεο αλεκηζηήξα ζηνηρείνπ 

(fan-coils), δαπέδνπ ή νξνθήο, εζσηεξηθέο κνλάδεο 

ηνπηθψλ ζπζηεκάησλ άκεζεο εμάηκηζεο, ηεξκαηηθά 

0,93 
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ζηνηρεία θπθινθνξίαο αέξα θ.ά 

Δλζσκαησκέλεο ηεξκαηηθέο κνλάδεο: π.ρ. ελδνηνίρην, 

ελδνδαπέδην, ςπρφκελεο νξνθέο 

0,90 

Σνπηθέο αληιίεο ζεξκφηεηαο 0,93 

Σειηθά, επηιέγνπκε: fim=0,97 (δηαθνπηφκελε ιεηηνπξγία), fhydr=1,0 (πδξαπιηθά 

εμηζνξξνπεκέλν ζχζηεκα) θαη εem=0,93. Eπνκέλσο, εem,t=0,959 ηηκή ηελ νπνία εηζάγνπκε 

ζην πξφγξακκα. Πξνθαλψο, ηνπηθέο αληιίεο ζεξκφηεηαο δελ δηαζέηνπλ δίθηπν δηαλνκήο θαη 

βνεζεηηθά ζπζηήκαηα. 

Δηθ.  4.14.Δηζαγσγή δεδνκέλσλ ζην ινγηζκηθό ΣΔΔ-Κ.Δλ.Α.Κ. γηα ην ζύζηεκα ζέξκαλζεο ζην 

Γεκαξρείν Βάξεο - Βνύιαο – Βνπιηαγκέλεο. Πεγή αλαθνξάο: ΣΔΔ-Κ.Δλ.Α.Κ. 
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4.1.25 ύζηεκα θσηηζκνύ  

Ο θσηηζκφο δελ εμεηάδεηαη ζηα θηήξηα θαηνηθίαο. Γηα ηα ζπζηήκαηα θσηηζκνχ ζηα θηήξηα ηνπ 

ηξηηνγελνχο ηνκέα θαζνξίδεηαη φηη ζην ππφ κειέηε θηήξην (λέα θαη ξηδηθά αλαθαηληδφκελα 

θηήξηα) ε θσηεηλή απφδνζε είλαη 60 ℓm/W, θαζψο ζην θηήξην αλαθνξάο ε θσηεηλή απφδνζε 

είλαη θαη’ ειάρηζηνλ 55 ℓm/W. ηνλ πίλαθα 2.4 ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2017 δίλνληαη θαη νη 

ηηκέο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο αλά κνλάδα σθέιηκεο επηθάλεηαο (W/m2 ) γηα ην θηήξην 

αλαθνξάο, πνπ θαζνξίζηεθαλ κε βάζε ηηο πξνηεηλφκελεο ηηκέο αλά ρξήζε ρψξσλ φπσο δίλνληαη 

ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 15193:2007 θαη νη ηηκέο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο αλά κνλάδα δνκεκέλεο 

επηθάλεηαο (W/m
2
 ) γηα ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηεξίσλ. 

Ο ρψξνο ηνπ Γεκαξρείνπ απνηειεί θηήξην ηξηηνγελνχο ηνκέα (ΣΔΔ, 2017a). Δπεηδή ήηαλ 

αδχλαηνλ λα ππνινγζηεί ε ζηάζκε θσηηζκνχ πξνζεγγίζηεθε ν ππνινγηζκφο ηεο  

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο απφ ηνλ Πίλαθα 5.1α. ηεο ΣΟΣΔΔ 20701-1. πγθεθξηκέλα επηιέρζεθε 

ζπκπαγήο ιακπηήξαο θζνξηζκνχ κε ππθλφηεηα ηζρχνο 4,5 W/m
2
/100lx θαη επεηδή ην γξαθείν 

αλαθνξάο δεηά 500 lx έρνπκε 500lx*4,5W/m
2
/100lx = 22,5 W/m

2
. 

 

Δηθ.  4.15.Δηζαγσγή ζην ινγηζκηθό ησλ δεδνκέλσλ γηα ην ζύζηεκα θσηηζκνύ ηνπ γξαθείνπ. Πεγή 

αλαθνξάο: ΣΔΔ-Κ.Δλ.Α.Κ. 
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4.2  Απνηειέζκαηα πξνζνκνίσζεο κε ην ινγηζκηθό ΣΔΔ – Κ.Δλ.Α.Κ.  

4.2.1 Δλεξγεηαθέο απαηηήζεηο Γεκαξρείνπ 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα γηα ην ππάξρνλ θηήξην θαη ην θηήξην 

αλαθνξάο. Οη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο είλαη νη εμήο: 

 

 

 

Δηθ.  4.17.Δλεξγεηαθέο απαηηήζεηο θηεξίνπ αλαθνξάο. Πεγή αλαθνξάο: ΣΔΔ-Κ.Δλ.Α.Κ. 

Παξαηεξνχκε φηη ην ππάξρνλ θηήξην έρεη κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο ζε ζέξκαλζε κε 19,1 

kWh/m2 έλαληη 1,8 kWh/m
2 

ηνπ θηεξίνπ αλαθνξάο. Δπηπιένλ, έρεη κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο ζε 

ςχμε κε 88,2 kWh/m
2
, ελψ ην θηήξην αλαθνξάο απαηηεί 48,3 kWh/m

2
.  

4.2.2 Δλεξγεηαθέο θαηαλαιώζεηο Γεκαξρείνπ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθ.  4.18.Γηάγξακκα κεληαίσλ ελεξγεηαθώλ θαηαλαιώζεσλ Γεκαξρείνπ Βάξεο – Βνύιαο - 

Βνπιηαγκέλεο (kWh/m
2
.) Πεγή αλαθνξάο: ΣΔΔ-Κ.Δλ.Α.Κ. 

Δηθ.  4.16.Δλεξγεηαθέο απαηηήζεηο Γεκαξρείνπ Βάξεο – Βνύιαο - Βνπιηαγκέλεο. Πεγή αλαθνξάο: ΣΔΔ-

Κ.Δλ.Α.Κ. 
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Δηθ.  4.19.Απνηειέζκαηα ελεξγεηαθώλ θαηαλαιώζεσλ Γεκαξρείνπ. Πεγή αλαθνξάο: ΣΔΔ-

Κ.Δλ.Α.Κ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθ.  4.20.Απνηειέζκαηα ελεξγεηαθώλ θαηαλαιώζεσλ θηεξίνπ αλαθνξάο. Πεγή αλαθνξάο: ΣΔΔ-

Κ.Δλ.Α.Κ. 



88 

 

Παξαηεξνχκε φηη νη ζπλνιηθέο ελεξγεηαθέο θαηαλαιψζεηο παξνπζηάδνπλ κεγάιε δηαθνξά 

κεηαμχ ηνπο. Σν εμεηαδφκελν θηήξην θαηαλαιψλεη ζπλνιηθά 100,8 kWh/m
2
, ελψ ην θηήξην 

αλαθνξάο 63,0 kWh/m
2
. 

Σν ππάξρνλ θηήξην θαηαλαιψλεη γηα ζέξκαλζε 13,2 kWh/m2 , ελψ ην θηήξην αλαθνξάο 1,9 

kWh/m
2
. H δηαθνξά απηή κπνξεί λα εμεγεζεί βάζεη ηεο θαιχηεξεο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζέξκαλζεο ηνπ θηεξίνπ αλαθνξάο.  

 

Δηθ.  4.21.ύγθξηζε κεληαίσλ θαηαλαιώζεσλ γηα ζέξκαλζε γηα ην Γεκαξρείν θαη ην θηήξην 

αλαθνξάο 

Όζνλ αθνξά ηελ ςχμε, ην ππάξρνλ θηήξην θαηαλαιψλεη 55,7 kWh/m
2
 , ελψ αληίζεηα ην θηήξην 

αλαθνξάο θαηαλαιψλεη 20,2kWh/m
2
. Ο βαζκφο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ ηνπηθψλ 

θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ ηνπ θηεξίνπ αλαθνξάο είλαη EER=3,0, ελψ γηα ην εμεηαδφκελν θηήξην 

είλαη EER=2,8. Φπζηθά θαη εδψ παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν νη δηαθνξέο ζηελ αεξνζηεγαλφηεηα θαη 

ηε κφλσζε ηνπ θειχθνπο. 

 

Δηθ.  4.22.Μεληαίεο ελεξγεηαθέο θαηαλαιώζεηο γηα ςύμε γηα ην ππάξρνλ θηήξην θαη ην θηήξην 

αλαθνξάο 
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4.2.3 Δλεξγεηαθή θαηάηαμε Γεκαξρείνπ Βάξεο - Βνύιαο – Βνπιηαγκέλεο 

Με βάζε ηηο θαηαλαιψζεηο ησλ θαπζίκσλ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο πξσηνγελνχο 

ελέξγεηαο ππνινγίδεηαη ε πξσηνγελήο ελέξγεηα αλά ηειηθή ρξήζε (kWh/m
2
) ηφζν γηα ην ππάξρνλ 

θηήξην φζν θαη γηα ην θηήξην αλαθνξάο. Έηζη έρνπκε: 

 

Δηθ.  4.23.Καηαλάισζε πξσηνγελνύο ελέξγεηαο γηα ηελ θαηνηθία. Πεγή αλαθνξάο: ΣΔΔ-Κ.Δλ.Α.Κ. 

 

 

Δηθ.  4.24.Καηαλάισζε πξσηνγελνύο ελέξγεηαο γηα ην ππάξρνλ θηήξην θαη ην θηήξην αλαθνξάο 

Βάζεη ηνπ ιφγνπ ησλ δχν ζπλνιηθψλ θαηαλαιψζεσλ πξνθχπηεη ε ελεξγεηαθή θαηάηαμε ηεο 

Γεκαξρείνπ, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ελεξγεηαθή θαηεγνξία Γ. 
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 ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5. 

ΜΔ ΣΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΣΔΔ Κ.Δλ.Α.Κ.  

 

5.1 Αλάπηπμε ζελαξίσλ ζην ινγηζκηθό ΣΔΔ Κ.Δλ.Α.Κ. 

ην παξφλ θεθάιαην γίλνληαη πξνηάζεηο παξεκβάζεσλ ζην θηήξην γηα ηελ εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο ζην Γεκαξρείν. Όπσο παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ, ην γξαθείν θαηαηάζζεηαη ζηελ 

ελεξγεηαθή θαηεγνξία Γ. Παξφηη ην απνηέιεζκα απηφ ζεσξείηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ δεδνκέλεο 

ηεο ειηθίαο ηνπ θηεξίνπ θαη ηηο ειάρηζηεο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, είλαη 

πξνθαλήο ε αλάγθε γηα βειηηψζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ηνπ θηεξίνπ θαη ηεο κείσζεο 

ησλ εθπνκπψλ CO₂.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θηεξίνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δηαθέξεη απφ απηή 

πνπ απεηθνλίδεη ε κειέηε πξνο ην ρεηξφηεξν. Απηφ ζπκβαίλεη εμαηηίαο ησλ πνιιψλ ηνπηθψλ 

θζνξψλ πνπ έρνπλ επέιζεη κε ην ρξφλν ζε ζηνηρεία ηνπ θηεξίνπ φπσο παξάζπξα θαη αξκνχο. 

Απηέο νη ηνπηθέο θζνξέο δελ κπνξνχλ λα απεηθνληζηνχλ πηζηά κε ην ινγηζκηθφ θαη δεκηψλνπλ 

ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ θηεξίνπ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ.  

Απφ ηνλ παξαπάλσ απνινγηζκφ θαη δεδνκέλνπ φηη ε ρξήζε ηνπ θηεξίνπ ζα ζπλερηζηεί γηα 

πνιιά ρξφληα αθφκα είηε ζαλ θηήξην δεκνζίσλ ππεξεζηψλ είηε ελαιιαθηηθά ζαλ εθζεζηαθφο 

ρψξνο γίλεηαη θαλεξφ φηη επηβάιιεηαη ε εθαξκνγή παξεκβάζεσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο.  

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη κεηά απφ ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ην 

θηήξην θαη ηελ πξνζεθηηθή αμηνιφγεζε θαη κειέηε ηνπο παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά ζελάξηα 

επεκβάζεσλ γηα ην Γεκαξρείν κε ζθνπφ ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζή ηνπ. 

5.1.1 ελάξην Νν1 - Παξέκβαζε κε θσηνβνιηατθά 

ην ζελάξην απηφ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε επέκβαζεο κε ηελ εηζαγσγή θσηνβνιηατθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηελ νξνθή ηνπ θηεξίνπ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Αλακέλεηαη ελεξγεηαθή 

αλαβάζκηζε, γηαηί φ,ηη παξάγεηαη απφ ην θσηνβνιηατθφ ζα αθαηξείηαη απφ ην δίθηπν 

ειεθηξηζκνχ κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο. Ζ 

ζπλεηζθνξά απφ ηηο ΑΠΔ φπσο ζα ππνινγηζηεί απφ ην ινγηζκηθφ ζα είλαη απηή πνπ ζα θαζνξίζεη 

ηελ ηειηθή θαηάηαμε ηνπ Γεκαξρείνπ. 

Έηζη, επηιέγνπκε κνλνθξπζηαιιηθά θσηνβνιηαηθά πιαίζηα κε πξνζαλαηνιηζκφ 28º, 

νλνκαζηηθήο ηζρχνο 32kW, βαζκνχ απφδνζεο 15% θαη επηθάλεηα 200m
2
. χκθσλα κε ην 

ινγηζκηθφ, έρνπκε ηηο αθφινπζεο ελεξγεηαθέο θαηαλαιψζεηο: 
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Δηθ.  5.1 Δλεξγεηαθέο θαηαλαιώζεηο γηα ην ζελάξην Νν1 -  επέκβαζεο κε απηόλνκν Φ/Β ζύζηεκα. 

Πεγή αλαθνξάο: ΣΔΔ-Κ.Δλ.Α.Κ. 

Όπσο αλαθέξακε, κε ηελ εγθαηάζηαζε απηφλνκνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο δελ ππάξρεη επέκβαζε 

ζηα θνξηία ζέξκαλζεο θαη ςχμεο, αιιά ε ελεξγεηαθή εμνηθνλφκεζε πξνέξρεηαη απφ ηε 

ζπλεηζθνξά ησλ ΑΠΔ. Σειηθά ε εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο είλαη 107,7 kWh/m
2
 θαη 

ε κείσζε εθπνκπψλ CO₂ 36,8 kg/m
2
. Tν θηήξην θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία Γ. 

 

Δηθ.  5.2 Δηήζηεο θαηαλαιώζεηο γηα ην ππάξρνλ θηήξην θαη ην ζελάξην Νν1. 
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Δηθ.  5.3  Καηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο αλα ηειηθή ρξήζε – ζελάξην Νν1. Πεγή 

αλαθνξάο: ΣΔΔ-Κ.Δλ.Α.Κ. 

5.1.2 ελάξην 2 - Αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ θαη κόλσζε ησλ νξηδόληησλ επηθαλεηώλ 

Γηαπηζηψζεθε φηη ην θηήξην ηνπ Γεκαξρείνπ δηαζέηεη δηάθνξα είδε θνπθσκάησλ κε ηελ 

πιεηνςεθία απηψλ λα έρνπλ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο U=3,2-6 W/m2K πνπ είλαη κεγαιχηεξνο 

απφ ηνλ κέγηζην επηηξεπηφ (3 W/m²K) γηα ηελ θιηκαηηθή δψλε Β, ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Δλ.Α.Κ. 

Δπνκέλσο, κηα επέκβαζε πνπ αμίδεη λα εμεηαζηεί είλαη απηή ηεο αληηθαηάζηαζεο θνπθσκάησλ κε 

λέα, κηθξφηεξνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο. Δπηιέγνληαη ινηπφλ θνπθψκαηα κε ζπληειεζηή 

ζεξκνπεξαηφηεηαο U=2,4 W/m²K θαη ηαπηνρξφλα πξνηείλεηαη κφλσζε ζηελ νξνθή ηζνγείνπ αιιά 

θαη ζηε νξνθή ηνπ Α’ νξφθνπ θαη έρνπκε ηηο αθφινπζεο ελεξγεηαθέο θαηαλαιψζεηο:  

 

Δηθ.  5.4 Δλεξγεηαθέο θαηαλαιώζεηο γηα ην ζελάξην Νν2 - Αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ θαη 

κόλσζε ησλ νξηδόληησλ επηθαλεηώλ. Πεγή αλαθνξάο: ΣΔΔ-Κ.Δλ.Α.Κ. 
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Βιέπνπκε φηη ε ζπλνιηθή θαηαλαιηζθφκελε ελέξγεηα είλαη 68,7 kWh/m
2
, ελψ γηα ην 

πθηζηάκελν θηήξην είλαη 100,8 kWh/m
2
. H εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο είλαη 93,2 

kWh/m
2
 (32%) θαη ην θηήξην παξακέλεη ζηελ ελεξγεηαθή θαηεγνξία Γ. 

 

Δηθ.  5.5 Δηήζηεο θαηαλαιώζεηο γηα ην ππάξρνλ θηήξην θαη ην ζελάξην Νν2. 

 

Δηθ.  5.6 Καηαλάισζε πξσηνγελνύο ελέξγεηαο αλα ηειηθή ρξήζε – ζελάξην Νν2. Πεγή αλαθνξάο: 

ΣΔΔ-Κ.Δλ.Α.Κ. 

 

Δηθ.  5.7 Δηήζηεο θαηαλαιώζεηο γηα ην ππάξρνλ θηήξην, ην ζελάξην Νν1 θαη No2. 
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5.1.3 ελάξην Νν3 – ζπλδπαζκόο ζελαξίσλ Νν1 θαη Νν2 

ην ελ ιφγσ ζελάξην επηιέρζεθε ε εθαξκνγή ησλ δχν παξαπάλσ ζελαξίσλ. πγθεθξηκέλα, 

επηιέρζεθε ηνπνζέηεζε θσηνβνιηατθψλ, κείσζε ησλ ζπληειεζηψλ ζεξκνπεξαηφηεηαο ησλ 

αδηαθαλψλ ζηνηρείσλ θαη ηνπφζέηεζε κφλσζεο ζηηο νξηδφληηεο επηθάλεηεο. Σα εμαγφκελα απηνχ ηνπ 

ζελαξίνπ είλαη ηα αθφινπζα: 

 

Δηθ.  5.8 Δλεξγεηαθέο θαηαλαιώζεηο γηα ην ζελάξην Νν3 – ζπλδπαζκόο ζελαξίσλ Νν1 θαη Νν2. 

Πεγή αλαθνάο: ΣΔΔ-Κ.Δλ.Α.Κ. 

Παξαηεξείηαη φηη ε εηήζηα ελεξγεηαθή θαηαλάισζε παξακέλεη ζηαζεξή ζε ζρέζε κε ην ζελάξην 

Νν2 θαη απηφ είλαη απνδεθηφ κηαο θαη δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ θσηνβνιηατθνχ 

ζπζηήκαηνο. ην επίπεδν ηεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο φκσο, έρνπκε εμνηθνλφκεζε 177,6 kWh/m2 

(60,7%) θαη κείσζε εθπνκπψλ CO₂ θαηά 60,6 kg/m2. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην θηήξην άιιαμε 

ελεξγεηαθή θαηεγνξία θαη αλαβαζκίζηεθε ζε θαηεγνξίαο Β+. 

 

Δηθ.  5.9 Καηαλάισζε πξσηνγελνύο ελέξγεηαο αλα ηειηθή ρξήζε – ζελάξην Νν3. Πεγή αλαθνξάο: 

ΣΔΔ-Κ.Δλ.Α.Κ. 
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Δηθ.  5.10 Δηήζηεο θαηαλαιώζεηο γηα ην ππάξρνλ θηίην, ην ζελάξην Νν1-No2 θαη Νν3. 

 

5.1.4 πγθεληξσηηθά ζηνηρεία 

πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ ινγηζκηθνχ γηα ην αξρηθφ θηήξην ην θηήξην αλαθνξάο θαη ηα 

ηξία  ζελάξηα πξνθχπηνπλ ηα δηαγξάκκαηα: 

 

Δηθ.  5.11 ύγθξηζε ελεξγεηαθώλ απαηηήζεσλ 
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Δηθ.  5.12 ύγθξηζε θαηαλάισζεο πξσηνγελνύο ελέξγεηαο 

 

Δηθ.  5.13 ύγθξηζε εθπνκπώλ CO2 

Δλεξγεηαθέο απαηηήζεηο 

Ζ κείσζε ζηηο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ηνπ θηεξίνπ αλέξρεηαη ζην 8,83% γηα ην ζελάξην 1 θαη 

ζην 51,20% γηα ην ζελάξην 2. Όζνλ αθνξά ην ζελάξην 3 νη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ηνπ είλαη 

ίδηεο κε ην ζελάξην 2. 
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Καηαλάισζε πξσηνγελνύο ελέξγεηαο 

Ζ κείσζε ζηελ θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο αλέξρεηαη ζην 36,83% γηα ην ζελάξην 1, 

ζην 31,87% γηα ην ζελάξην 2 θαη ζην 60,74% γηα ην ζελάξην 3. 

Δθπνκπέο CO₂ 

Ζ κείσζε ζηηο εθπνκπέο CO₂ αλέξρεηαη 36,8% γηα ην ζελάξην 1, ζην 31,9% γηα ην ζελάξην 2 θαη 

60,7% γηα ην ζελάξην 3.   

5.1.5 Οηθνλνκνηερληθή Αλάιπζε 

Ζ νηθνλνκνηερληθή αλάιπζε πνπ αθνινπζεί γίλεηαη ζε κηα πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ησλ 

ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ αλαπηηχρζεθαλ ζην ινγηζκηθφ ΣΔΔ-Κ.Δλ.Α.Κ. θνπφο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αλάιπζεο είλαη ε αλάδεημε κηαο πξφηαζεο πνπ φρη κφλν ζα είλαη ηερληθά 

πξαγκαηνπνηήζηκε θαη απνηειεζκαηηθή αιιά ζα είλαη νηθνλνκηθά πξνζεγγίζηκε θαη ζπλεπψο 

εθηθηή ζην λα εθαξκνζηεί. 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ην ινγηζκηθφ ΣΔΔ-Κ.Δλ.Α.Κ. έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα ππνινγίδεη ην θφζηνο θαη ηελ πεξίνδν απνπιεξσκήο ηεο θάζε πξφηαζεο. ηελ πξψηε εηθφλα 

θαίλνληαη ηα ζελάξηα 1,2,3. 

 

Δηθ.  5.14 Οηθνλνκνηερληθή αλάιπζε ΣΔΔ- Κ.Δ.λ.Α.Κ. 

 

Δηθ.  5.15 ύγθξηζε ζελαξίσλ ζύκθσλα κε ην αξρηθό θόζηνο επέλδπζεο. Πεγή αλαθνξάο: ΣΔΔ- 

Κ.Δ.λ.Α.Κ. 
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Δηθ.  5.16 ύγθξηζε ζελαξίσλ ζύκθσλα κε ηελ πεξίνδν απνπιεξσκήο. Πεγή αλαθνξάο: ΣΔΔ- 

Κ.Δ.λ.Α.Κ. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα ε εηθφλα πνπ ζρεκαηίδεηαη γηα ηα ζελάξηα πνπ 

κειεηήζεθαλ πνηθίιεη. Ζ πεξίνδνο απνπιεξσκήο γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ κειεηήζεθαλ θπκαίλεηαη 

ζηα 18 έηε γηα ην ζελάξην 1, 6,9 γηα ην ζελάξην 2 θαη 14,9 γηα ην ζελάξην 3. Λακβάλνληαο 

ππφςελ θαη ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ εθάζηνηε ζελαξίνπ θαηαιιειφηεξε επηινγή ζα 

κπνξνχζε λα απνηειέζεη ε εθαξκνγή ηνπ ηξίηνπ ζελαξίνπ. Χζηφζν, ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ 

αλαθεξζεί φηη ην αξρηθφ θφζηνο απηνχ ηνπ ζελαξίνπ είλαη ην πην πςειφ. 

Γεληθά αμίδεη λα γίλνπλ θάπνηα ζρφιηα φζν αθνξά ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ ινγηζκηθνχ. 

Σν ινγηζκηθν πξνζθέξεη ζηνλ ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, 

παξφιν απηά δελ δίλεη πιεξνθνξίεο θαη γηα ην πσο απηφ θαζνξίδεηαη (ηηκέο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο, θαπζίκσλ θιπ). Δπίζεο δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ απφ ηνλ ρξήζηε 

παξακέηξσλ ησλ επελδχζεσλ φπσο ην επηηφθην ή ε δηάξθεηα δσήο ηεο επέλδπζεο κε απνηέιεζκα 

λα επεξεάδεηαη ν ρξφλνο απνπιεξσκήο ηεο επέλδπζεο. Αλ ηέηνηνη παξάκεηξνη 

ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζε κειινληηθή έθδνζε ην πξφγξακκα ζα βειηησλφηαλ αηζζεηά. 

5.2 πκπεξάζκαηα 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα ζεκεία αλαθνξάο ζην πιαίζην ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

αλαδήηεζεο ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο. 

 Ο νηθηαθφο ηνκέαο θαη νη ππεξεζίεο (δει. ηα θηήξηα) επζχλνληαη γηα ην 37% ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ην 36% ησλ νιηθψλ εθπνκπψλ CO2 ζε επίπεδν ΔΔ, 

 

 ηελ  ΔΔ ηα θηεξηαθά απνζέκαηα πνηθίινπλ θαη έλα ζεκαληηθφ κέξνο απηψλ έρεη 

ειηθία άλσ ησλ 50 εηψλ, 

 

 Ζ κέζε ειηθία ησλ πθηζηάκελσλ θηεξίσλ θαη ην πνζνζηφ ησλ λέσλ θηεξίσλ επί ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ απηψλ, απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο δείθηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

ηνπ θηεξηαθνχ απνζέκαηνο, 
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 Γηα ην 2030, επηδηψθεηαη κείσζε θαηά 40% ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, αχμεζε ηεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζε 27% θαη βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαηά 27% [6]. 

 

  Ο ζηφρνο γηα ην 2050 είλαη ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

θαηά 80-95%, ζπλεπψο ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο 

απνδεζκεπκέλε απφ ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα [6]. 

 

 ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο ΔΔ, νη νξηζκνί nZEB αθνξνχλ ηε κέγηζηε πξσηνγελή 

ελέξγεηα σο έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο δείθηεο, 

 

 Γηα ηα θηήξηα θαηνηθηψλ, νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ζηνρεχνπλ ζε κηα ρξήζε πξσηνγελνχο 

ελέξγεηαο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 kWh/(m2 a), 

 

 Οη αλαθαηλίζεηο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξεο έθηαζεο, ζπλδπάδνληαο κέηξα 

εμνηθνλφκεζεο πνπ βειηηψλνπλ ζπλνιηθά ην θηήξην, ηφζν ην θέιπθνο φζν θαη ηα 

ιεηηνπξγηθά ηνπ ζπζηήκαηα, 

 

 Οη βαζηθέο ηειηθέο ρξήζεηο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη, είλαη ε ζέξκαλζε, ην δεζηφ λεξφ 

ρξήζεο, ε ςχμε, ν εμαεξηζκφο θαη (θπξίσο ζε κε νηθηαθφ ηνκέα) ν θσηηζκφο. 

 

Όζνλ αθνξά ηα θπξηφηεξα ζεκεία - ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, 

απηά ζπλνςίδνληαη σο αθνινχζσο. 

 ηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία εμεηάζηεθε ε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ 

ππάξρνληνο θηεξίνπ –Γεκαξρείνπ Βάξεο – Βνχιαο – Βνπιηαγκέλεο κε ηε ρξήζε 

ινγηζκηθνχ θαη πξνηάζεηο θαηάιιεισλ επεκβάζεσλ, 

 

 Ζ απνηχπσζε ηνπ πθηζηάκελνπ θηεξίνπ θαη ε ζρεδίαζε απηνχ ζην ζρεδηαζηηθφ 

πξφγξακκα AutoCAD θξίζεθε αλαγθαία ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ε ηξηζδηάζηαηε κνξθή 

απηνχ ζην SketchUp. 

 

 Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ ινγηζκηθνχ απνδείρηεθε δχζθνιε θαη ρξνλνβφξα ιφγσ απψιεηαο 

πνιχηηκσλ ζηνηρείσλ θαη ζρεδίσλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Υξεηάζηεθε γη’ απηφ ην 

ιφγσ ε πθηζηακέλε επί ηφπνπ έξεπλα θαη ε ρξήζε παξαδνρψλ. 

 

 χκθσλα κε ηελ πξνζνκνίσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην TRNSYS ην κέγηζην 

ςπθηηθφ θνξηίν ηνπ θηεξίνπ αλέξρεηαη ζηα 82 kW, ελψ ην αληίζηνηρν ζεξκηθφ ζηα 54 

kW 
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 Μειεηήζεθαλ κέζσ ησλ εμαγνκέλσλ απφ ην TRNSYS απνηειεζκάησλ ζπλνιηθά πέληε 

ζελάξηα επεκβάζεσλ: (i) πξνζζήθεο ιέβεηα θ.α. γηα ηελ θάιπςε ησλ ζεξκηθψλ 

θνξηίσλ (ii)-(iv) ελαιιαθηηθά ζελάξηα ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα ειηαθήο 

ςχμεο/ζέξκαλζεο Zeosol θαη (v) έλα ζελάξην ζπκβαηηθήο αληιίαο ζεξκφηεηαο θαη θ/β 

 

 Σφζν απφ ελεξγεηαθή άπνςε φζν θαη απφ νηθνλνκηθή αληαγσληζηηθφηεηα, ην πην 

απνδνηνηηθφ ζελάξην θξίζεθε ε πξνζζήθε ζπκβαηηθήο αληιίαο ζεξκφηεηαο θαη θ/β. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κέζε ειηαθή απφδνζε κεηαηξνπήο ελέξγεηαο ππνινγίζζεθε λα 

είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 32,7% θαη ε πεξίνδν απνπιεξσκήο ηνπ ίδηνπ ζπζηήκαηνο ειαθξψο 

κεγαιχηεξε απφ 5 έηε. 

 

 Σν πξφγξακκα ΣΔΔ – ΚΔΝΑΚ δελ επαξθεί γηα ηελ αμηνιφγεζε θηεξίσλ ρακειήο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ δείθηε 

πξσηνγελνχο ελέξγεηαο πνπ έρεη πηνζεηεζεί ζηελ Δπξψπε. 

 

 εκεηψλεηαη φηη πέξα απφ ηηο επεκβάζεηο πνπ πξνηείλνληαη, ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ 

ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θηεξίνπ έρεη ε ζσζηή θαη ηαθηηθή ζπληήξεζή ηνπ. Απιέο 

επεκβάζεηο, φπσο ε ζπζηεκαηηθή βαθή κε θαηάιιειν αλνηρηφ ρξψκα θαη ε επίβιεςε 

ησλ θνπθσκάησλ γηα δηαξξνέο θαη ειιαηησκαηηθέο θαζψο θαη ν ηαθηηθφο έιεγρνο ηεο 

θαηάζηαζεο ηεο κφλσζεο ηνπ δψκαηνο ζπκβάιινπλ ηδηαίηεξα ζηελ εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο ηνπ θηεξίνπ 

 

 πλνςίδνληαο, θάζε πξνζπάζεηα γηα ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε απαηηεί δηάζεζε 

ρξεκάησλ. Κάηη πνπ ζηελ παξνχζα ζπγθπξία πξνθαιεί δηζηαγκνχο θαη πξνβιεκαηηζκφ 

ζε έλα Γήκν. Παξφια απηά ε ρξεζηκφηεηά ηεο γίλεηαη θαλεξή αλ αλαινγηζηνχκε ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ θηεξίνπ θαη ην γεγνλφο φηη θάζε παξέκβαζε απνηειεί επέλδπζε 

ζην κέιινλ. 

 

5.3 Πξννπηηθέο εθαξκνγήο 

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε ζηελ ελ ιφγσ εξγαζία, έρνπλ γίλεη θάπνηεο παξαδνρέο ιφγσ απψιεηαο 

πνιχηηκσλ ζηνηρείσλ θαη ζρεδίσλ γηα ην θηήξην ηνπ Γεκαξρείνπ. Θα κπνξνχζε ινηπφλ λα γίλεη 

κηα πην αθξηβήο θαηαγξαθή ησλ θνπθσκάησλ απφ εηδηθνχο πνπ ζα πξνζδηφξηδαλ ηα ζηνηρεία 

θάζε αλνίγκαηνο κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα. Όζνλ αθνξά ηνλ ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, 

θαη ζε απηή ηε πεξίπησζε ζα κπνξνχζε λα γίλεη κηα αθξηβέζηεξε θαηαγξαθή ησλ δηαζέζηκσλ 

ζπζηεκάησλ θαη ηεο απφδνζεο απηψλ. Σέινο, ζα απνηεινχζε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ αλ γηλφηαλ 

αθξηβήο κέηξεζε ησλ ζηνηρείσλ θσηηζκνχ απφ εηδηθφ. 

Σν ελ ιφγσ θηήξην ζα κπνξνχζε λα εηζαρζεί θαη ζην ελεξγεηαθφ πξφγξακκα EnergyPlus πνπ 

απνηειεη επέθηαζε ηνπ SketchUp. Σν EnergyPlus απνηειεί πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο 

ελεξγεηαθήο αλάιπζεο νιφθιεξσλ θηεξίσλ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δεκηνπξγία κνληέισλ 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζέξκαλζεο, ςχμεο, εμαεξηζκνχ, θσηηζκνχ θαη γεληθφηεξα ειεθηξηθψλ 

ζπζθεπψλ, θαζψο θαη γηα ηελ ρξήζε λεξνχ ζηα θηήξηα.  
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ηε ζπγθεθξηκέλε κεηαπηπρηαθή εξγαζία κειεηήζεθαλ ηξία ζελάξηα γηα ηελ ελεξγεηαθή 

αλαβάζκηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηεξίνπ ζην ινγηζκηθφ ΣΔΔ- Κ.Δ.λ.Α.Κ.. Θα κπνξνχζε ινηπφλ 

λα κειεηεζνχλ πεξηζζφηεξνη ζπλδπαζκνί ηερλνινγηθψλ επηινγψλ φπσο π.ρ. ρξήζε 

αλεκνγελλεηξηψλ. 
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