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Σύνοψη  
Ο κτιριακός τομέας στην Ευρώπη είναι υπεύθυνος για το 40% της συνολικής ενεργειακής 

κατανάλωσης και για το 36% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η Ευρώπη, 

φιλοδοξώντας να γίνει η πρώτη ανθρακικά ουδέτερη ήπειρος στον πλανήτη, συλλαμβάνει 

και εκπονεί φιλόδοξα σχέδια εξοικονόμησης ενέργειας και βελτιστοποίησης της 

ενεργειακής αποδοτικότητας, μεταξύ άλλων και στον κτιριακό κλάδο. Η ραγδαία 

κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που πλήττουν ολόκληρο τον πλανήτη 

αποτελούν απόδειξη της διαχρονικής αλαζονείας  του ανθρώπου υπέρ του δικαιώματός 

του για υπέρμετρη ενεργειακή κατανάλωση, με σκοπό την εξασφάλιση της άνεσής του. Ο 

πλανήτης ωστόσο, διανύει ένα σημείο καμπής, στο οποίο η ολιγωρία δεν συγχωρείται και 

η ανάληψη άμεσης και ριζικής δράσης κρίνεται επιτακτική.  

 

Η παρούσα εργασία, εξετάζοντας την υφιστάμενη κατάσταση του ελληνικού  κτιριακού 

αποθέματος καθώς και τις συνθήκες ενεργειακής ένδειας που ταλανίζουν την πλειονότητα 

των Ελλήνων πολιτών, στοχεύει στην ανάδειξη της ανάγκης υιοθέτησης πολιτικής 

ενεργειακής εξοικονόμησης, μέσω των ενεργειακών αναβαθμίσεων των κτιρίων που 

συνθέτουν το δυναμικό της χώρας, ανεξαρτήτως της χρήσης ή ιδιοκτησίας τους. 

Εξετάζοντας το πρότυπο του Παθητικού Κτιρίου, προτείνεται μια ολιστική μέθοδος 

προσέγγισης των ενεργειακών αναβαθμίσεων, μέσω της οποίας η επίτευξη συνθηκών 

άνετης διαβίωσης εντός των κτιρίων, μπορεί να επιτευχθεί με την σχεδόν μηδενική 

κατανάλωση ενέργειας.  

 

Στο πλαίσιο των στόχων που θέτει η παρούσα εργασία, εξετάζεται, σε πειραματικό 

επίπεδο, η ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου πολυκατοικίας με σκοπό να πιστοποιηθεί 

ως Παθητικό Κτίριο, με τη χρήση του λογισμικού PHPP. Διεξάγοντας τις ενεργειακές 

μελέτες του κτιρίου για αμφότερες τις καταστάσεις του, υφιστάμενη και αναβαθμισμένη, 

δίνεται η δυνατότητας άμεσης αξιολόγησης των δομικών στοιχείων που συνθέτουν το 

θερμικό φάκελο του κτιρίου και τελικά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων που αφορούν 

στην κατανάλωση ενέργειας για την πλήρωση των απαιτήσεων θέρμανσης και ψύξης με 

σκοπό την ικανοποίηση ιδανικών εσωτερικών συνθηκών.  

 

Τα αποτελέσματα της πειραματικής εφαρμογής επαληθεύουν το πρότυπο του Παθητικού 

Κτιρίου, καθιστώντας σαφές πως μέσω μιας ολιστικής ενεργειακής αναβάθμισης μπορούν 

να επιτευχθούν ικανοποιητικά υψηλά επίπεδα ενεργειακής αποδοτικότητας. Σε σύγκριση 

με το συμβατικό κτίριο, το αναβαθμισμένο κτίριο της πολυκατοικίας καταναλώνει 

περίπου 93% και 71% λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη αντίστοιχα.  

 

Το περιθώριο εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό κλάδο, ιδιαίτερα στον ελληνικό, ο 

οποίος χαρακτηρίζεται από ένα απαρχαιωμένο πλέον απόθεμα , είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Η 

εφαρμογή ενεργειακών αναβαθμίσεων σε κτίρια του ελλαδικού χώρου με τη μέθοδο που 

προτείνεται στην παρούσα εργασία, μπορεί να αποφέρει σημαντικά ενεργειακά κέρδη για 

την χώρα, συνδράμοντας στην κατάκτηση αυτονομίας της, ανεξαρτητοποιώντας την από 

την πολιτική εισαγωγής ενέργειας από γείτονες, οικονομικά εύρωστες χώρες. 
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Abstract 
The building sector in Europe accounts for the 40% of the total energy consumption and 

for the 36% of carbon dioxide emissions. Europe has set the ambitious goal to be 

renounced as the first carbon neutral continent in the world, and therefore captures and 

supports ambitious energy conservation and energy efficiency optimization programs that 

also include the building sector. The rapid climate change and the extreme weather 

phenomena that are observed worldwide comprise the result of human arrogance and the 

excessive energy consumption in order for them to ensure their comfort. However, the 

planet is in the middle of a turning point and therefore negligence is not forgiven whereas 

rapid and deep change is considered to be crucial.  

 

This dissertation, through the examination of the existing building stock of Greece as well 

as the conditions of energy poverty that threatens the wellbeing of the majority of Greek 

citizens, aims to reveal the need of the implementation of an energy conservation political 

strategy, through the energy efficiency renovations of the country’s building stock, 

independently of its use or ownership. The standard of Passive House is examined and a 

holistic method of energy efficiency renovations is suggested, which ensures ideal interior 

living conditions with almost zero energy consumption.  

 

For the aim of this dissertation, the energy efficiency renovation of a multifamily building, 

according to the Passive House standard, is examined in an experimental level, with the 

use of the PHPP software. Both the existing and the renovated condition of the building is 

examined, allowing the instant assessment of the building components that constitute of 

the building’s thermal envelope and ultimately the comparison of the results that describe 

the building’s energy consumption for the fulfillment of the heating and cooling demands. 

 

The results of the experimental study verify the Passive House Standard and the opinion 

that advocates satisfactory high energy efficiency levels with the application of a holistic 

method of energy efficiency renovations. In comparison to the conventional building, the 

renovated multifamily house consumes roughly 93% and 71% less energy for heating and 

cooling respectively.  

 

The margin of energy conservation in the building sector, especially in Greece, where the 

building stock is characterized outdated, is really wide. The application of energy efficiency 

renovations based on the method suggested on this dissertation, can lead to great energy 

profits for the country, by simultaneously contributing to the country’s effort of gaining its 

autonomy and constraining Greece’s political commitment of importing energy from the 

neighbor, financially strong countries.  
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1. Εισαγωγή 

1.1 Πλαίσιο 

Το ευρωπαϊκό κτιριακό απόθεμα και κατ’επέκταση το ελληνικό κτιριακό απόθεμα, 

χαρακτηρίζεται ως απαρχαιωμένο, μη αποδοτικό και μη φιλικό προς το περιβάλλον. Η 

κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη των κατοικιών και των κτιρίων του 

τριτογενούς τομέα καταλαμβάνει ένα ιδιαίτερα μεγάλο μερίδιο αναφορικά στις 

ενεργειακές καταναλώσεις ανά τομέα στην Ευρώπη, γεγονός που δικαιολογεί τον 

χαρακτηρισμό του κτιριακού τομέα ως ενεργοβόρο. Για την επίλυση αυτού του 

προβλήματος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό το πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος, 

υιοθετεί τη φιλόδοξη στρατηγική της εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης εκπομπών 

αεριών του θερμοκηπίου, θέτοντας υψηλούς στόχους για τις επόμενες τρεις δεκαετίες. 

Στον κτιριακό τομέα, η πολιτική αυτή υλοποιείται μέσω του κύματος ανακαινίσεων, μια 

ευρωπαϊκή επιδοτούμενη πρωτοβουλία η οποία θεμελιώνεται πάνω σε νομοθετικά 

διατάγματα, τα οποία σταδιακά επικυρώνονται σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης και τα 

οποία αναγνωρίζουν και παγιώνουν την έννοια του κτιρίου σχεδόν μηδενικής 

κατανάλωσης ενέργειας, γνωστό ως NZEB.  

 

Ένα κτίριο σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας απαιτεί ελάχιστη ή μηδενική 

κατανάλωση ενέργειας προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις θέρμανσης και 

ψύξης, βασιζόμενο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την επί τόπου παραγωγή 

ενέργειας, ελαχιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. 

Κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενθαρρύνει, είτε με χρηματοδοτικά 

προγράμματα, όπως το Εξοικονομώ στην Ελλάδα, είτε με νομοθετικές διατάξεις και 

οικοδομικούς κανονισμούς περί διεύρυνσης του οικοδομήσιμου ποσοστού οικοπέδων, 

προκειμένου να εμπλουτίσει το κτιριακό δυναμικό του με αποδοτικά κτίρια. Ο ορισμός 

ωστόσο ενός κτιρίου ως NZEB, εναπόκειται πλήρως στο εκάστοτε κράτος μέλος. Στην 

Ελλάδα, ο ορισμός του NZEB, χαρακτηρίζεται επιεικώς επιεικής, καθώς σύμφωνα με τον 

ΚΕΝΑΚ οι ελάχιστες απαιτήσεις προκειμένου να κατηγοριοποιηθεί ένα κτίριο ως NZEB δεν 

εγγυώνται σχεδόν μηδενικές ενεργειακές καταναλώσεις.  

 

Εναρμονισμένη με την ευρωπαϊκή πολιτική, η Ελλάδα, μέσω του χρηματοδοτικού 

προγράμματος Εξοικονομώ, ενθαρρύνει τις ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών, 

καλύπτοντας μέρος των επενδύσεων, το οποίο ορίζεται σύμφωνα με τα οικονομικά 

κριτήρια των αιτούντων ιδιοκτητών. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων ωστόσο, οι 

ενεργειακές αναβαθμίσεις που εκτελούνται, περιορίζονται σε επιφανειακές, ημιτελείς 

λύσεις, οι οποίες δεν οδηγούν σε σημαντικά ενεργειακά αποτελέσματα. Η εφαρμογή 

μερικών πόντων θερμοπρόσοψης στους εξωτερικούς τοίχους της κατοικίας, εξαιρώντας 

πολλές φορές την οροφή ή το δάπεδο, και η εγκατάσταση νέων αποδοτικότερων 
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συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, δεν είναι ικανή να επιλύσει το φαινόμενο της 

ενεργειακής φτώχειας που πλήττει την πλειονότητα των πολιτών. 

 

Στην παρούσα εργασία, σύμφωνα με τα στοιχεία και τις προβλέψεις που παρατίθεται 

στην έκθεση για το 2021 της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος, 

παρουσιάζονται οι πραγματικές δυσμενείς συνθήκες της κλιματικής αλλαγής που 

συντελείται σε όλον τον πλανήτη, καθώς και τα πιθανά σενάρια εξέλιξης του φαινομένου. 

Η ενεργειακή φτώχεια, παράλληλα, είναι ένα κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό 

φαινόμενο το οποίο πλήττει το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών της παγκόσμιας 

κοινότητας. Με βάσει την έκθεση του 2019 του ιδρύματος Heinrich Boll Stiftung, 

προσδιορίζεται με ακρίβεια το φαινόμενο της ενεργειακής ένδειας, περιγράφεται η 

παρούσα κατάσταση και εκτιμώνται οι εξελίξεις αναφορικά με αυτό, σε ευρωπαϊκό και 

εγχώριο επίπεδο. 

 

Η μελέτη του 2019 του Ινστιτούτου Ενέργειας της ΝΑ Ευρώπης που αφορά στην 

ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας, σε συνδυασμό, με την μελέτη του 2021 της 

Ερευνητικής Ομάδας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών αναφορικά 

στις τάσεις, στις προοπτικές και στις προκλήσεις στον τομέα  ενέργειας στην Ελλάδα, 

αποτελούν τα θεμέλια της παρούσας εργασίας όσον αφορά στα δεδομένα που 

παρουσιάζονται για την ενεργειακή αυτονομία της χώρας και την εξέλιξη των εγχώριων 

ενεργειακών καταναλώσεων και εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι μελέτες της 

Eurostat αποτελούν την πηγή πληροφοριών για τις ενεργειακές καταναλώσεις στο 

επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η έκθεση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 

2011, αποτελεί τη μοναδική έγκυρη και ολοκληρωμένη πηγή πληροφόρησης αναφορικά 

με το υφιστάμενο κτιριακό δυναμικό της χώρας, η οποία, σε συνδυασμό με την έκθεση 

του Υ.Π.ΕΝ. για το έτος 2019 και την χρονική περίοδο 2011-2019 με θέμα τις ενεργειακές 

επιθεωρήσεις κτιρίων, αποτελούν τη βάση για την εξαγωγή συμπερασμάτων που 

αφορούν στην ενεργειακή αποδοτικότητα του ελληνικού κτιριακού αποθέματος.  

 

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την προστασία του κλίματος και την 

εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό κλάδο, εισάγεται και περιγράφεται στην 

ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα και την αναθεωρημένη οδηγία για 

την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, σε συνδυασμό με σχέδιο του κύματος κτιριακών 

ανακαινίσεων. Για την Ελλάδα, η πολιτική και τα μέτρα που αφορούν στην βελτίωση της 

ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων περιγράφονται στο Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα καθώς και στην έκθεση για την Μακροπρόθεσμη Στρατηγικής της 

χώρας έως το 2050. Οι Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και ο 

ΚΕΝΑΚ περιγράφουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που πλαισιώνουν τις ενεργειακές 

αναβαθμίσεις, αποτελώντας ουσιαστικά την πρακτική προσπάθεια ευθυγράμμισης της 

χώρας με τις επιταγές της ευρωπαϊκής πολιτικής.  

  

Το πρότυπο του Παθητικού Κτιρίου που παρουσιάζεται ως ολιστική μέθοδος ενεργειακής 

αναβάθμισης, συνιστά απότοκος των ερευνών του ανεξάρτητου Ινστιτούτου Παθητικού 
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Κτιρίου, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή πληροφοριών για το Παθητικό Κτίριο. Τέλος, το 

εγχειρίδιο υπολογισμού του ενεργειακού ισοζυγίου κτιρίων σχεδόν μηδενικής 

κατανάλωσης περιγράφει και εξηγεί την χρήση του λογισμικού PHPP, το οποίο αποτέλεσε 

το βασικό εργαλείο για την διεξαγωγή της προσομοίωσης της ενεργειακής αναβάθμισης 

του κτιρίου της πολυκατοικίας.  

1.2 Σκοπός, ερωτήματα και στόχοι  

Η επιτακτικότητα του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής φτώχειας 

απαιτούν των ενστερνισμό ολιστικών μεθόδων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων. Το 

Πρότυπο του Παθητικού Κτιρίου και οι απλές αρχές που το διέπουν προτείνουν μια 

σαφώς ορισμένη και πλήρως πραγματοποιήσιμη μέθοδο κατασκευής και ανακαίνισης 

κτιρίων, καθιστώντας τα έως και ενεργειακά αυτόνομα, προστατεύοντας το φυσικό 

περιβάλλον και συμβάλλοντας στην προσπάθεια απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.  

 

Στην παρούσα εργασία λοιπόν, παρουσιάζεται το Πρότυπο του Παθητικού Κτιρίου και τα 

σημαντικά ενεργειακά αποτελέσματα από την πειραματική ενεργειακή αναβάθμιση μιας 

πολυκατοικίας στην πόλη της Αθήνας, σε μια προσπάθεια επίρρωσης της άποψης περί 

ολιστικών μεθόδων ενεργειακής αναβάθμισης, οι οποίες μπορούν πραγματικά να 

συνδράμουν στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και στην μείωση των ενεργειακών 

καταναλώσεων στον κτιριακό τομέα. Το Παθητικό Κτίριο είναι αναμφισβήτητα ένα NZEB. 

Τα αντικειμενικά κριτήρια που θέτονται προκειμένου να χαρακτηριστεί ένα κτίριο ως 

Παθητικό, ανεξάρτητα από το είδος χρήσης του, την τοποθεσία σου ή τον τρόπο δόμησής 

του, κατατάσσουν το Παθητικό Κτίριο ως το πλέον αποδοτικό NZEB. 

1.3 Οριοθέτηση 

Στην παρούσα εργασία, εξετάζονται ενδελεχώς οι μέθοδοι και οι παρεμβάσεις που 

απαιτούνται προκειμένου ένα υφιστάμενο, αλλά και ένα νεόδμητο κτίριο, να μειώσει τις 

ενεργειακές απαιτήσεις θέρμανσης και ψύξης και γενικότερα την απαίτησή του σε 

πρωτογενή ενέργεια στο ελάχιστο. Τα αποτελέσματα από την παρούσα εργασία 

περιορίζονται στην εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται μέσω της ενεργειακής 

αναβάθμισης που υλοποιείται σε πειραματικό επίπεδο σε ένα κτίριο πολυκατοικίας. 

Παρουσιάζονται τα ενεργειακά ισοζύγια των δύο καταστάσεων, υφιστάμενη και 

αναβαθμισμένη, για την περίοδο θέρμανσης και ψύξης, ενώ εξετάζεται επίσης και η 

συνεισφορά κάθε παρέμβασης στην ενεργειακή εξοικονόμηση. 

 

Στα αποτελέσματα της μελέτης δεν συμπεριλαμβάνονται η οικονομοτεχνική μελέτη 

υπολογισμού εξόδων, χρόνου απόσβεσης της επένδυσης ή κάποιο πιθανό σενάριο 

δανεισμού και πλήρους χρηματοδότησής της. Το υπό εξέταση κτίριο στεγάζει τέσσερις 

μονάδες κατοικίας, ωστόσο οι προτεινόμενες επεμβάσεις αφορούν σε κτίρια κάθε 

χρήσης. 
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2. Κλιματική Αλλαγή  

2.1 Ορισμός  

Ο ορισµός της κλιµατικής αλλαγής σύµφωνα µε τη ∆ιακυβερνητική Επιτροπή
1
 για την 

Αλλαγή του Κλίµατος, αναφέρεται στη μεταβολή της κατάστασης του κλίµατος που 

μπορεί να προσδιοριστεί, χρησιµοποιώντας στατιστικές µεθόδους για παράδειγμα, από 

τις αλλαγές του μέσου μεγέθους ή/και τη μεταβλητότητα των ιδιοτήτων που το 

χαρακτηρίζουν, που διατηρείται για εκτεταµένη περίοδο, συνήθως για δεκαετίες ή 

περισσότερο. Ο όρος αναφέρεται σε κάθε μεταβολή στο κλίµα κατά τη διάρκεια του 

χρόνου, είτε αυτό έχει να κάνει µε φυσικές μεταβολές, είτε µε ανθρωπογενείς επιδράσεις. 

Αυτή η χρήση του όρου διαφέρει από τον ορισµό που δόθηκε από τη Σύµβαση - Πλαίσιο 

των Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή
2
, η οποία ορίζει την κλιµατική αλλαγή ως 

την αλλαγή που παρατηρείται στο κλίµα, ως συνέπεια έμμεσων ή άμεσων ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων που επιφέρουν μεταβολές στη παγκόσµια ατµοσφαιρική σύσταση και 

αυτό, σε συνδυασµό µε τη φυσική µεταβολή του κλίµατος, παρατηρείται σε συγκρίσιµες 

χρονικές περιόδους [1]. 

2.2 Η συμβολή της ανθρώπινης δραστηριότητας στην κλιματική 

αλλαγή 

2.2.1 Φαινόμενο του θερμοκηπίου 

Η γη, όπως είναι γνωστό, περιβάλλεται από την ατμόσφαιρά της και εξασφαλίζει τις 

ενεργειακές της ανάγκες από τον ζωοδότη ήλιο, ο οποίος και την ακτινοβολεί συνεχώς. 

Μέρος αυτής της ακτινοβολίας κατακρατείται από την γη ενώ το υπόλοιπο επιστρέφει στο 

διάστημα. Το 51% της ηλιακής ακτινοβολίας απορροφάται από την επιφάνεια της γης και 

χρησιμοποιείται για την θέρμανση της επιφάνειας και της χαμηλότερης ατμόσφαιρας, για 

την τήξη των πάγων ή του χιονιού, την εξάτμιση των υδάτων και την πρόκληση της 

φωτοσυνθέσεως στα φυτά. Από το υπόλοιπο 49%, το 4% ανακλάται από την επιφάνεια 

και επιστρέφει προς το διάστημα, το 26% ανακλάται πίσω από τα νέφη και τα σωματίδια 

της ατμόσφαιρας και το 19% απορροφάται από τα ατμοσφαιρικά αέρια, σωματίδια και 

νέφη [2]. 

Η θέρμανση της γης την μετατρέπει σε πομπό ακτινοβολίας μεγάλου μήκους κύματος 

(υπέρυθρη), αφού, σύμφωνα με τον νόμο Stefan-Boltzman κάθε σώμα εκπέμπει 

                                                      

1 Intergovernmental Panel of Climate Change - IPCC 

2 United Nations Framework Convention on Climate Change 
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ακτινοβολία ανάλογη με την θερμοκρασία πού βρίσκεται. Από αυτή την ακτινοβολία ένα 

μέρος διαφεύγει στο διάστημα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος απορροφάται από τα λεγόμενα 

αέρια του θερμοκηπίου της ατμόσφαιρας. Τα αέρια αυτά, θερμαινόμενα, αρχίζουν να 

εκπέμπουν προς κάθε κατεύθυνση υπέρυθρη ακτινοβολία, αλλά το 90% οδηγείται στο 

έδαφος, το οποίο θερμαίνεται περαιτέρω, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η υπέρυθρη 

ακτινοβολία του και το φαινόμενο να επαναλαμβάνεται αενάως. Επομένως, όσο 

μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, τόσο 

δυσχεραίνεται το φαινόμενου του θερμοκηπίου και ως εκ τούτου το φαινόμενο της 

κλιματικής αλλαγής και υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ωστόσο, είναι σημαντικό να 

κατανοήσουμε, πως χωρίς το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η μέση θερμοκρασία του 

πλανήτη θα ήταν -18 °C.  

Την κύρια πηγή των ανθρωπογενών αερίων του θερμοκηπίου συνιστά η καύση ορυκτών 

καυσίμων, όπως το πετρέλαιο, ο άνθρακας και το φυσικό αέριο. Άλλες ανθρώπινες 

δραστηριότητες, όπως η γεωργία και η αποψίλωση των δασών, συμβάλλουν επίσης στον 

πολλαπλασιασμό τους. Τα αέρια του θερμοκηπίου με την μεγαλύτερη αύξηση 

συγκέντρωσης είναι το διοξείδιο του άνθρακα ���, το μεθάνιο ���, το οξείδιο του 

διαζώτου ���. 

2.2.2 Φαινόμενο θερμικής νησίδας 

Η αστική θερμική νησίδα είναι το φαινόμενο της αύξησης της θερμοκρασίας του αέρα και 

των επιφανειών στο εσωτερικό των πόλεων σε σχέση με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες στα 

περίχωρα των πόλεων. Το φαινόμενο της θερμικής νησίδας έχει παρατηρηθεί σε πολλές 

πόλεις παγκοσμίως. Η πρώτη αναφορά του φαινομένου έγινε το 1820 από τον Luke 

Howards, ο οποίος μετά από έρευνα, συνέκρινε τα δεδομένα της θερμοκρασίας στο 

κέντρο του Λονδίνου και της περιαστικής ζώνης του και κατέληξε στο συμπέρασμα μιας 

«τεχνητής αύξησης θερμότητας» στην πόλη σε σχέση με τα περίχωρα. Κατά τη διάρκεια 

του 19ου αιώνα, ο Renou έκανε παρόμοιες διαπιστώσεις για το Παρίσι και τον 20ο αιώνα 

ο Wilhelm Schmidt για τη Βιέννη. 

Με βάση τις υπάρχουσες μετρήσεις, η ένταση της θερμικής νησίδας μπορεί να φτάσει έως 

και 15 	�. Ακόμα, πρόσφατα απεδείχθη, ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην ένταση της 

θερμικής νησίδας και τον πληθυσμό των πόλεων (Εικόνα 2.1). Παραδείγματος χάριν, 

ευρωπαϊκές πόλεις με πληθυσμό 4-5 εκατομμύρια κατοίκους παρουσιάζουν μια αύξηση 

της θερμοκρασίας της τάξεως των 8-10 	�. Συγκεκριμένα, μάλιστα, στην Αθήνα, η μέση 

αύξηση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του χειμώνα είναι περίπου 6 	�. Η αύξηση 

της θερμοκρασίας στις πόλεις έχει σημαντικές ενεργειακές συνέπειες, καθώς υπάρχει 

πολύ μεγαλύτερη ανάγκη ψύξης των κτιρίων το καλοκαίρι. Παράλληλα, για να καλυφθούν 

οι ανάγκες κλιματισμού, είναι αναγκαία η αύξηση των ηλεκτρικών φορτίων αιχμής, 

γεγονός που οδηγεί σε αυξημένες απαιτήσεις ισχύος και στην παραγωγή πρόσθετων 

ρύπων στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Τέλος, η αύξηση της θερμοκρασίας στα 

αστικά κέντρα συμβάλλει στη μείωση της απόδοσης των κλιματιστικών μηχανημάτων έως 

και 25% [3]. 
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Η ισχύς ή αλλιώς η ένταση της θερμικής νησίδας μπορεί να υπολογιστεί από τον τύπο: 


���� � ������ � ������ 
Όπου η ������ είναι η θερμοκρασία στον αστικό ιστό, ενώ η ������  είναι η αντίστοιχη 

θερμοκρασία στον υπαίθριο χώρο. 

Εικόνα 2.1: Ανάλυση φαινομένου θερμικής νησίδας [4].  

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγόμενης θερμότητας προέρχεται κατά κύριο λόγο από 

τα κτίρια και τα μέσα μεταφοράς. Πιο συγκεκριμένα, οι αυξημένες ανάγκες για θέρμανση 

το χειμώνα και αντίστοιχα για δροσισμό το καλοκαίρι έχουν ως αποτέλεσμα την αποβολή 

θερμότητας από τα κτίρια προς τον περιβάλλοντα αέριο χώρο, αυξάνοντας με αυτό τον 

τρόπο τη θερμοκρασία. Η αύξηση της θερμοκρασίας είναι αποτέλεσμα ενός θερμικού 

πλεονάσματος, που προκαλεί διαταραχή στο θερμικό ισοζύγιο των πόλεων. 

Αναλυτικότερα, οι κύριοι παράγοντες που συντελούν στην ανάπτυξη του φαινομένου, 

είναι: 

 Γεωμετρία κτιρίων και δρόμων: Μεγάλο μέρος της υπέρυθρης ακτινοβολίας 

που εκπέμπεται από κτίρια, δρόμους, πεζοδρόμια και άσφαλτο υφίσταται 

πολλαπλές ανακλάσεις και εν τέλει παγιδεύεται, δίχως να καταφέρει να 

διαφύγει στην ατμόσφαιρα. 

 Οι θερμικές και οπτικές ιδιότητες των υλικών: Λόγω ακατάλληλων οπτικών και 

θερμικών χαρακτηριστικών πολλών χρησιμοποιούμενων υλικών, μεγάλο μέρος 

της θερμότητας που μεταφέρει η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία 

απορροφάται από τα υλικά και ακτινοβολείται ξανά στην ατμόσφαιρα. 

Αποτέλεσμα η αύξηση της θερμοκρασίας. 

 Η ανθρωπογενής θερμότητα: Παράγεται κυρίως από καύσεις, όπως για 

παράδειγμα τα αυτοκίνητα ή άλλες σταθερές πηγές. 
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 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου: Συμβάλλει στην αύξηση της θερμικής 

ακτινοβολίας που ανακλάται από τη ρυπασμένη ατμόσφαιρα και προσπίπτει 

στο σύνολο των επιφανειών μιας πόλης. 

 Η μειωμένη διαπνοή και εξάτμιση: Οφείλονται στην έλλειψη πρασίνου και 

υδάτινων επιφανειών στις πόλεις. 

 Η μείωση του αέρα στους δρόμους: Τα κτίρια μειώνουν τη ροή του αέρα, ενώ 

οι επιφάνειες των κτιρίων δεν ψύχονται επαρκώς. 

2.3 Η υφιστάμενη κλιματική κατάσταση [5] 

Είναι αδιαμφισβήτητο πως η δραστηριότητα του ανθρώπου έχει υπερθερμάνει την 

ατμόσφαιρα, τους ωκεανούς και την γη. Έχουν συντελεστεί εκτεταμένες και ραγδαίες 

αλλαγές στην ατμόσφαιρα, τους ωκεανούς, την κρυόσφαιρα και την βιόσφαιρα, μερικές 

από τις οποίες είναι μη αναστρέψιμες για εκατοντάδες έως και χιλιάδες χρόνια στο 

μέλλον. 

 

Έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις στις συγκεντρώσεις των αερίων του θερμοκηπίου 

αναφορικά με το 1750, οι οποίες αδιαμφισβήτητα αποτελούν απόρροια της ανθρώπινης 

δραστηριότητας. Από το 2011
3
, οι συγκεντρώσεις των αερίων του θερμοκηπίου 

συνεχίζουν να αυξάνονται στην ατμόσφαιρα, σημειώνοντας ετήσιες τιμές μέσης 

συγκέντρωσης για το 2019, 410 ppm για το διοξείδιο του άνθρακα (���), υψηλότερη τιμή 

για τα τελευταία 2 εκατομμύρια χρόνια, 1886 ppb για το μεθάνιο (���), υψηλότερη τιμή 

για τα τελευταία 800,000 χρόνια και 332 ppb για το οξείδιο του διαζώτου (���). Η γη και 

οι ωκεανοί απορροφούν ένα σχεδόν σταθερό ποσοστό (παγκοσμίως περίπου 56% ανά 

έτος) των εκπομπών ��� προερχόμενο από τις ανθρώπινες δραστηριότητες για τις 

τελευταίες έξι δεκαετίες, με τοπικές μεταβολές
4
.  

 

Κάθε μία από τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες είναι διαδοχικά θερμότερη από κάθε 

άλλη δεκαετία που έχει παρέλθει από το 1850. Η παγκόσμια επιφανειακή θερμοκρασία 

τις πρώτες δύο δεκαετίες του 21
ου

 αιώνα (2001-2020) ήταν κατά 0.99 [0.84 – 1.10]  	� 

υψηλότερη σε σύγκριση με 1850 – 1900
5
. Η παγκόσμια επιφανειακή θερμοκρασία ήταν 

                                                      

3 Σύμφωνα με τις μετρήσεις που καταγράφηκαν στην Πέμπτη Έκθεση Αξιολόγησης της 

Διακυβερνητικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή – AR5. 

4 Η γη και οι ωκεανοί δεν αποτελούν σημαντικές ‘’καταβόθρες’’ για τα υπόλοιπα αέρια του 

θερμοκηπίου. 

5 Η περίοδος του 1850-1900 αποτελεί την πρώτη χρονολογικά περίοδο για την οποία υπάρχουν 

παγκοσμίως επαρκώς ολοκληρωμένα δεδομένα για την παγκόσμια επιφανειακή θερμοκρασία και 

συνεπώς, θεωρείται ως προσέγγιση για τις προ-βιομηχανικές περιόδους. 
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κατά 1.09 [0.95 – 1.20] 	� υψηλότερη την περίοδο 2011-2020, σε σύγκριση με την 

περίοδο 1850-1900, με μεγαλύτερη θερμοκρασιακή άνοδο επί γης (1.59 [1.35 – 1.83]  	�) 

παρά στους ωκεανούς (0.88 [0.68 – 1.01]  	�). Είναι δεδομένο πως η παγκόσμια 

επιφανειακή θερμοκρασία από το 1970 έχει αυξηθεί ταχύτερα συγκριτικά με 

οποιαδήποτε άλλη πεντηκονταετία τα τελευταία 2,000 χρόνια. Στην Εικόνα 2.2 

παρουσιάζεται υπό τη μορφή διαγράμματος η μεταβολή της παγκόσμιας θερμοκρασίας 

συναρτήσει των αιτιών της πρόσφατης υπερθέρμανσης.  

 

Η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι σχεδόν βέβαιο πως ευθύνεται για την παγκόσμια 

υποχώρηση των πάγων από το 1990 και για την μείωση της έκτασης της παγωμένης 

θάλασσας στην Αρκτική από το 1979-1988 έως το 2010-2019 (μείωση κατά 40% τον 

Σεπτέμβριο και κατά 10% τον Μάρτιο). Την περίοδο 2011-2020, η μέση ετήσια επιφάνεια 

της παγωμένης αρκτικής θάλασσας κατέγραψε την χαμηλότερη τιμή από το 1850. Επίσης, 

επίπτωση της ανθρώπινης δραστηριότητας αποτελεί η μείωση του χρόνου παραμονής του 

χιονιού κατά την άνοιξη στο Βόρειο Ημισφαίριο από το 1950, καθώς και η 

παρατηρούμενη τήξη του στρώματος πάγου στην Γροιλανδία τις τελευταίες δύο 

δεκαετίες. 

 

Είναι σχεδόν σίγουρο πως ο ανθρώπινος παράγοντας ευθύνεται για την άνοδο της 

θερμοκρασίας του ανώτερου στρώματος των ωκεανών (0-700 mm) από το 1970, ενώ οι 

εκπομπές ��� που συνεπάγονται οι δραστηριότητές του ευθύνονται για την οξίνιση της 

επιφάνειας του ανοιχτού ωκεανού (τιμή pH ασυνήθιστα χαμηλή για τα τελευταία 2 

εκατομμύρια χρόνια) και την μείωση των επιπέδων οξυγόνου του ανώτερου στρώματος 

του ωκεανού σε πολλές περιοχές παγκοσμίως από τα μέσα του 20ου αιώνα. 

 

Η παγκόσμια στάθμη της θάλασσας έχει αυξηθεί κατά 0.20 [0.15-0.25]m μεταξύ του 1901-

2018. Ο μέσος ρυθμός αύξησης της επιφάνειας της θάλασσας ήταν 1.3 mm ανά έτος 

μεταξύ του 1901-1971, ο οποίος αυξήθηκε στα 1.9 [0.8-2.9] mm ανά έτος μεταξύ του 1971 

και 2006, με περαιτέρω αύξηση στα 3.7 [3.2-4.2] mm ανά έτος μεταξύ του 2006 και 2018.  



Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Κτιρίων - Αγγελική Κιτσοπούλου - Αθήνα, 2022 

 

 
21 January 11, 2022 

Εικόνα 2.2: Η ιστορία της παγκόσμιας αλλαγής της θερμοκρασίας και οι αιτίες της 

πρόσφατης υπερθέρμανσης [5]. 

 

Η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει οδηγήσει στην υπερθέρμανση του πλανήτη με 

πρωτοφανώς υψηλό ρυθμό τα τελευταία 2000 χρόνια. Η κλιματική αλλαγή και η 

παγκόσμια υπερθέρμανση έχει ως άμεσο αποτέλεσμα ακραία και επικίνδυνα καιρικά και 

κλιματικά  φαινόμενα παγκόσμιας κλίμακας, δηλαδή, έντονης διάρκειας και έντασης 

καύσωνες, υψηλές τιμές υδάτινων κατακρημνίσεων, αγροτικές και οικολογικές ξηρασίες 

και τροπικούς κυκλώνες (Εικόνα 2.3). 
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 Εικόνα 2.3: Σύνθεση των αξιολογημένων παρατηρούμενων κλιματικών αλλαγών στις 

κατοικημένες περιοχές παγκοσμίως (α. Kαύσωνες, b. Υψηλές τιμές υδάτινων 

κατακρημνίσεων, c. Αγροτικές και οικολογικές ξηρασίες) [5] 
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2.4 Πιθανά Σενάρια Κλιματικού Μέλλοντος 

Μελετώνται πέντε διαφορετικά σενάρια κλιματικής ανταπόκρισης [5] τα οποία καλύπτουν 

κάθε ενδεχόμενη μελλοντική ανάπτυξη των ανθρωπογενών παραγόντων που ευθύνονται 

για την κλιματική αλλαγή. Χρονική αφετηρία αποτελεί το 2015, και πρόκειται για σενάρια:  

 με υψηλή και πολύ υψηλή εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου (SSP3-7.0 και 

SSP5-8.5) και εκπομπές ��� οι οποίες σχεδόν διπλασιάζονται σε σχέση με τα 

σημερινά επίπεδα μέχρι το 2100 και το 2050, αντίστοιχα, 

 με ενδιάμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (SSP2-4.5) και εκπομπές ��� 

που παραμένουν στα σημερινά επίπεδα έως τα μέσα του αιώνα, 

 με πολύ χαμηλές και χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (SSP1-1.9 και 

SSP1-2.6).  

 

Οι εκπομπές ποικίλουν, ανάλογα το σενάριο, βασιζόμενες σε κοινωνικό οικονομικές 

υποθέσεις, στα επίπεδα μείωσης της κλιματικής αλλαγής και στον έλεγχο της ρύπανσης 

του αέρα. Σύμφωνα με τα πέντε σενάρια, οι εκτιμήσεις για τις μελλοντικές ανθρωπογενείς 

εκπομπές ποικίλλουν, καθώς και η συμβολή των βασικών παραγόντων της κλιματικής 

αλλαγής (Εικόνα 2.4). 
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Εικόνα 2.4: Μελλοντικές ανθρωπογενείς εκπομπές και συμβολή υπερθέρμανσης βασικών 

παραγόντων της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με πέντε σενάρια [5]. 
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Η παγκόσμια επιφανειακή θερμοκρασία θα εξακολουθήσει να αυξάνεται τουλάχιστον έως 

τα μέσα του αιώνα σε κάθε περίπτωση σεναρίου που μελετάται. Η παγκόσμια 

υπερθέρμανση θα ξεπεράσει τους 1.5  	� και 2  	� κατά τη διάρκεια του 21
ου

 αιώνα, 

εκτός και αν συντελεστούν ριζικές μειώσεις στις εκπομπές του ��� και των υπολοίπων 

αερίων του θερμοκηπίου τις επερχόμενες δεκαετίες (Πίνακας 2.1).  

 

Δυστυχώς, υπό το πρίσμα οποιουδήποτε σεναρίου παγκόσμιας υπερθέρμανσης, είναι 

πιθανό για τουλάχιστον μια φορά έως το 2050, το μήνα Σεπτέμβριο, η Αρκτική θάλασσα 

να είναι εξολοκλήρου απαλλαγμένη από πάγο. Η συχνότητα του φαινομένου αυτού θα 

είναι τόσο υψηλότερη όσο επιδεινώνεται το επίπεδο υπερθέρμανσης. 

 

Πίνακας 2.1: Αλλαγές στην παγκόσμια επιφανειακή θερμοκρασία για επιλεγμένες 

περιόδους εικοσαετίας και για τα πέντε σενάρια κλιματικής υπερθέρμανσης.  

 
Βραχυπρόθεσμα, 

2021-2040 

Μεσοπρόθεσμα,       

2041-2060 

Μακροπρόθεσμα,       

2081-2100 

Σενάριο 

Καλύτερη 

εκτίμηση 

( �C) 

Πιθανό 

εύρος 

( �C) 

Καλύτερη 

εκτίμηση 

( �C) 

Πιθανό 

εύρος ( �C) 

Καλύτερη 

εκτίμηση 

( �C) 

Πιθανό εύρος 

( �C) 

SSP1–1.9 1.5 1.2-1.7 1.6 1.2-2.0 1.4 1.0-1.8 

SSP1-2.6 1.5 1.2-1.8 1.7 1.3-2.2 1.8 1.3-2.4 

SSP2-4.5 1.5 1.2-1.8 2.0 1.6-2.5 2.7 2.1-3.5 

SSP3-7.0 1.5 1.2-1.8 2.1 1.7-2.6 3.6 2.8-4.6 

SSP5-8.5 1.6 1.3-1.9 2.4 1.9-3.0 4.4 3.3-5.7 

Πηγή: IPPC, Climate Change 2021, The Physical Science Basis. 

 

Στην Εικόνα 2.5 συνοψίζονται οι αλλαγές στην ετήσια μέση τιμή της επιφανειακής 

θερμοκρασίας, των υδάτινων κατακρημνίσεων και της υγρασίας του εδάφους, ενώ στην 

Εικόνα 2.6 παρουσιάζονται οι προβαλλόμενες αλλαγές στην ένταση και τη συχνότητα των 

καυσώνων, των έντονων υδάτινων κατακρημνίσεων επί γης και των αγροτικών και 

οικολογικών ξηρασιών στις άνυδρες περιοχές. 
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Εικόνα 2.5: Αλλαγές στην ετήσια μέση τιμή της επιφανειακής θερμοκρασίας, των 

υδάτινων κατακρημνίσεων και της υγρασίας του εδάφους [5]. 
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Εικόνα 2.6: Προβαλλόμενες αλλαγές στην ένταση και τη συχνότητα των καυσώνων, των 

έντονων υδάτινων κατακρημνίσεων επί γης και των αγροτικών και οικολογικών 

ξηρασιών στις άνυδρες περιοχές [5]. 
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Η αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα συνεπάγεται την απόλυτη αύξηση των 

ποσοτήτων που απορροφούνται από την γη και τους ωκεανούς. Ωστόσο, η αθροιστική 

αύξηση των εκπομπών ��� μειώνει την απορροφητική ικανότητα της γης και των 

ωκεανών, οδηγώντας σε μεγαλύτερα ποσοστά εκπομπών ��� εκτεθειμένα στην 

ατμόσφαιρα. Με άλλα λόγια, το ποσοστό των εκπομπών του ��� που απορροφούνται 

από την γη και των ωκεανούς είναι μικρότερο στα σενάρια με αθροιστικά υψηλότερες 

εκπομπές ��� (Εικόνα 2.7). 

 
Εικόνα 2.7: Οι αθροιστικές ανθρωπογενείς εκπομπές ��� που απορροφούνται από την 

γη και τους ωκεανούς (πολύχρωμες) και που παραμένουν εκτεθειμένες στην 

ατμόσφαιρα (γκρι) υπό το πρίσμα των πέντε σεναρίων [5]. 

2.5 Συμπέρασμα 

Η σταθεροποίηση της κλιματικής αλλαγής και η εγγύηση ενός μη δυσοίωνου μέλλοντος 

για τις νέες και επόμενες γενιές απαιτεί την ανάληψη άμεσης δράσης. Η ανθρωπότητα 

καλείται να ανταποκριθεί στην επιτακτική ανάγκη περιορισμού των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου και εκμηδενισμού του ισοζυγίου εκπομπών του ���, αποσυνδέοντας την 

ισχύουσα πραγματικότητα από τα ορυκτά καύσιμα, κινούμενη σε μια καθημερινότητα απ-

ανθρακοποιημένη, χαμηλότερης ενεργειακής  κατανάλωσης και υψηλότερης ενεργειακής 

αποδοτικότητας, χωρίς την υποβάθμιση βέβαια της ποιότητας της ζωής. 

 

‘’Αν δεν δράσουμε άμεσα, τότε η φύση θα μας τιμωρήσει’’, Wolfgang Feist, 2020.  

 

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα που έχει να μας επιδείξει η φύση και με το οποίο μπορούμε 

να συγκρίνουμε τις συνέπειες και την μέθοδο διαχείρισης του φαινομένου της κλιματικής 

αλλαγής, είναι η επιδημία του ιού COVID-19. Η επιδημία αποτελεί μια εξελικτική 
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διαδικασία με σημαντική χρονική καθυστέρηση στην εμφάνιση των συνεπειών της 

εξαιτίας της μη ορθολογικής αντιμετώπισης της, ή δυσχερέστερα, της άρνησης πρόληψης 

ενάντια στην μόλυνση και την νόσηση. Ακόμα και αν την επόμενη μέρα, διακοπεί κάθε 

είδους ανθρώπινης συναναστροφής, νέα κρούσματα θα εξακολουθήσουν να 

καταγράφονται τις επόμενες ημέρες. Αντίστοιχα, αναλογικά, ακόμα και αν την επόμενη 

μέρα, εκμηδενιστούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως, η ατμόσφαιρα 

και η παγκόσμια θερμοκρασία θα συνεχίσουν να αυξάνονται για χρόνια έως ότου 

αναστραφεί το φαινόμενο. Είναι ως εκ τούτη υψίστης σημασίας η εκπλήρωση των 

παγκόσμιων στόχων για τον περιορισμό των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, 

προκειμένου να μην ξεπεραστεί το σημείο καμπής και το φαινόμενο της υπερθέρμανσης 

καταστεί ως απειλή για την ανθρώπινη ύπαρξη τις επόμενες δεκαετίες.  
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3. Ενεργειακή Φτώχεια 

3.1 Το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας 

Εκτιμάται ότι πάνω από 50 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν σε 

συνθήκες ενεργειακής φτώχειας, έχουν δηλαδή περιορισμένη ή καμία πρόσβαση σε 

βασικές ενεργειακές υπηρεσίες (θέρμανση, ψύξη, φωτισμός), γεγονός που επιφέρει 

δυσμενείς συνέπειες τόσο στην υγεία και την ευημερία τους, όσο και στο περιβάλλον. [6] 

 

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, η οποία δεν υφίσταται μόνο στις λιγότερο 

πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ελλάδα, αλλά εντείνεται τα τελευταία χρόνια και στις 

οικονομικά πιο εύρωστες, το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας γίνεται ολοένα και 

περισσότερο αντιληπτό ως πρόβλημα και ως μια διακριτή μορφή φτώχειας, καθώς δεν 

συνδέεται μόνο με το χαμηλό εισόδημα αλλά ορίζεται και από άλλους παράγοντες, όπως 

το αυξανόμενο κόστος της ενέργειας, η χρήση ενεργειακά μη αποδοτικών κτιρίων και 

συσκευών κ.λπ. Ένδειξη αυτής της συνειδητοποίησης αποτελεί το γεγονός ότι για πρώτη 

φορά στα περισσότερα Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα τα οποία 

υποβλήθηκαν το 2018 από όλα τα κράτη-μέλη γίνεται αναφορά στην ανάγκη 

αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας. Παράλληλα, διακρίνεται μια αμηχανία 

απέναντι στον ακριβή ορισμό του φαινομένου καθώς δεν υπάρχει ακόμα μια κοινή 

οριοθέτησή του από τους επιστήμονες που το ερευνούν. Αξίζει να σημειωθεί πως μόνο η 

Ελλάδα έχει θέσει στο Εθνικό της Σχέδιο συγκεκριμένο ποσοτικό στόχο για τη μείωση της 

ενεργειακής φτώχειας κατά 50% έως το 2025 και κατά 75% έως το 2030. 

 

Ειδικότερα, μελέτη [7] του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Απόδοσης Κτιρίων
6
, κατατάσσει την 

Ελλάδα, μαζί με τη Βουλγαρία και την Κύπρο, στις χώρες στις οποίες η ενεργειακή 

φτώχεια αποτελεί μείζον πρόβλημα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, στη 

χώρα μας το 70% αδυνατεί να διατηρήσει την εσωτερική θερμοκρασία του χώρου του σε 

επαρκή επίπεδα. Το 50.7% καθυστερεί στην αποπληρωμή οφειλών λογαριασμών 

ενέργειας και το 29.5% ζει σε κατοικίες με ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης. Τα ποσοστά 

αυτά είναι αρκετά υψηλότερα από τους μέσους όρους της Ευρώπης, οι οποίοι είναι 

10.8%, 10% και 15.1%, αντίστοιχα. Επομένως, όπως παρατηρείται, σε κάποιες 

περιπτώσεις, η έννοια της ενεργειακής φτώχειας, ενώ δεν είναι ταυτόσημη της 

εισοδηματικής, συνδέεται συχνά με αυτή. 

 

Το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας, ή αλλιώς ενεργειακής ένδειας, και η επίλυση 

των προβλημάτων τα οποία επιφέρει στη σύγχρονη κοινωνία, αποτελούν παγκόσμια 

πρόκληση. Η ενεργειακή φτώχεια είναι πιεστικό πρόβλημα το οποίο επηρεάζεται από την 

                                                      

6 Buildings Performance Institute Europe – BPIE 
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πολύπλοκη αλληλεπίδραση της αύξησης των τιμών της ενέργειας, την αδυναμία των 

ανθρώπων να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους, τη στασιμότητα ή τη μείωση των 

εισοδημάτων, τα υψηλά επίπεδα της ανεργίας και τον χαμηλό ρυθμό αναβάθμισης της 

ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια κατοικιών με τεκμηριωμένες αρνητικές κοινωνικές, 

περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις [8]. 

3.2 Η παγίωση του όρου 

Η ενεργειακή φτώχεια άρχισε να συζητείται τα τέλη της δεκαετίας του 1970 στην Ευρώπη. 

Ωστόσο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εισήλθε για πρώτη φορά στο λεξιλόγιο των 

θεσμικών οργάνων κατά τη διαδικασία της προετοιμασίας του «Τρίτου Ενεργειακού 

Πακέτου». Η αυξανόμενη σπουδαιότητα του ζητήματος της ενεργειακής φτώχειας και των 

επιπτώσεών της εντός της πολιτικής σφαίρας της ΕΕ, αποδεικνύεται με τη γνωμοδότηση 

με θέμα Ενεργειακή φτώχεια στο πλαίσιο της απελευθέρωσης και της οικονομικής κρίσης, 

που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) στις 14 

Ιουλίου του 2010, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η «ενεργειακή φτώχεια 

επηρεάζει τον τομέα της ενέργειας» καθώς επίσης επηρεάζει και «την υγεία, τις 

συνήθειες των καταναλωτών και τη στέγαση» [8]. 

 

Παρόλα αυτά, σαράντα χρόνια μετά, δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός του 

φαινομένου σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθιστώντας αδύνατη την ακριβή απογραφή των 

νοικοκυριών και των πολιτών που ζουν σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας ή βρίσκονται 

σε κίνδυνο αυτής, δυσχεραίνοντας παράλληλα τη χάραξη αποτελεσματικών στρατηγικών 

αντιμετώπισής της. 

3.3 Η έννοια του όρου 

Ως ενεργειακή φτώχεια χαρακτηρίζεται ο αποκλεισμός ή η ανεπαρκής πρόσβαση των 

νοικοκυριών στην ενέργεια. 

 

Ο πρώτος ορισμός εισήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο και αποτελούσε μία «στενότερη 

έννοια» του φαινομένου η οποία στόχευε στη διασφάλιση επαρκούς θέρμανσης στο 

σπίτι, μέσω της επαρκούς χρήσης καυσίμων. Οι ορισμοί που αποδόθηκαν τη δεκαετία του 

1980 βασίστηκαν στην «μη επαρκή θέρμανση του σπιτιού» [9]. Η σύγχρονη έννοια της 

ενεργειακής φτώχειας συμπεριλαμβάνει όλες τις δυνατές ενεργειακές χρήσεις ενός 

νοικοκυριού. Παρόλα αυτά, οι δύο ορολογίες εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε έναν 

βαθμό, αναφερόμενες πλέον στο ίδιο, ευρύτερο, περιεχόμενο. 

 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 διατυπώθηκε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, από τη Brenda 

Boardman ο πρώτος κοινά αποδεκτός ορισμός για την έννοια της ενεργειακής φτώχειας, 

βασιζόμενος στις δαπάνες ενός νοικοκυριού για θέρμανση: τα νοικοκυριά θεωρούνται 

ενεργειακά φτωχά εάν ξοδεύουν περισσότερο από το 10% του εισοδήματός τους για τη 

θέρμανση του σπιτιού τους. Σύμφωνα με έναν νεότερο ορισμό από την Ευρωπαϊκή 
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Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ως ενεργειακή φτώχεια ορίζεται [10]: η δυσκολία ή 

αδυναμία ενός νοικοκυριού να εξασφαλίσει επαρκή θέρμανση στην κατοικία του και να 

έχει πρόσβαση σε άλλες βασικές υπηρεσίες ενέργειας σε λογική τιμή. 

 

Επιπλέον, ένας ακόμα δείκτης για τον προσδιορισμό της ενεργειακής φτώχειας ο οποίος 

χρησιμοποιείται συχνά είναι ο δείκτης αυξημένης θνησιμότητας κυρίως κατά τους 

χειμερινούς μήνες. Σύμφωνα με μελέτη η οποία διενεργήθηκε το 2016 [11], το 1% έως 

2.7% των θανάτων που καταγράφονται ετησίως στην Ελλάδα, όπως και το 2.7% έως 7.4% 

των καρδιαγγειακών νοσημάτων και το 3.1% έως 8.5% των αναπνευστικών λοιμώξεων 

που αντιμετωπίζονται από τα ελληνικά νοσοκομεία, οφείλονται στην ενεργειακή φτώχεια. 

Ο δείκτης της αυξημένης θνησιμότητας συνδέεται άμεσα με τα έντονα καιρικά φαινόμενα 

και, επομένως, με την ιδιαίτερα χαμηλή ή αυξημένη θερμοκρασία εντός της κατοικίας 

[12].  

 

Πέραν των αντικειμενικών τρόπων μέτρησης της ενεργειακής φτώχειας, υπάρχει και η 

υποκειμενική ή έμμεση προσέγγιση του προβλήματος. Αυτή βασίζεται στην προσωπική 

εκτίμηση των νοικοκυριών για τις συνθήκες θερμικής άνεσης ή συνάγεται από έμμεσα 

δεδομένα (π.χ. καθυστέρηση πληρωμής λογαριασμών). Σύμφωνα με την προσέγγιση 

αυτή, οι Κολοκοτσά και Σανταμούρης (2015) [13], επεσήμαναν ότι η ενεργειακή φτώχεια 

επηρεάζεται από τρεις παραμέτρους: την αδυναμία διατήρησης της εσωτερικής 

θερμοκρασίας, την καθυστέρηση της αποπληρωμής των λογαριασμών ενέργειας και τις 

ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης 

 

Τα τελευταία δύο χρόνια το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ενεργειακής Φτώχειας, μια νέα 

πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία έχει ως στόχο να βοηθήσει τα κράτη-

μέλη στις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, προτείνει 

τέσσερις διαφορετικούς πρωτογενείς δείκτες [14] για τον ορισμό της ενεργειακής 

φτώχειας. Οι δύο δείκτες βασίζονται σε δεδομένα της Ευρωπαϊκής Αρχής (EU-SILC) [15]  η 

οποία καταγράφει δεδομένα για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης και αφορούν 

την περιορισμένη πρόσβαση σε ενεργειακές υπηρεσίες, ενώ οι άλλοι δύο δείκτες 

υπολογίζονται με βάση τα έσοδα των νοικοκυριών ή/και τα στοιχεία ενεργειακών 

δαπανών τους. Συγκεκριμένα αυτοί είναι:   

 Καθυστέρηση αποπληρωμής οφειλών στους οργανισμούς κοινής ωφελείας.  

 Κρυφή ενεργειακή φτώχεια η οποία σχετίζεται με τις ακατάλληλες συνθήκες 

διαβίωσης. 

 Αδυναμία διατήρησης επαρκούς θέρμανσης στις κατοικίες. 

 Υψηλό ποσοστό της ενεργειακής δαπάνης επί του οικογενειακού εισοδήματος. 

 

Παράλληλα, προτείνει δευτερεύοντες δείκτες οι οποίοι σχετίζονται με το φαινόμενο, 

όπως για παράδειγμα οι τιμές της ενέργειας, και δεδομένα που σχετίζονται με τη στέγαση 

[14]. 
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Στις αρχές του 2019 το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για το Κλίμα
7
 παρουσίασε τον Ευρωπαϊκό 

Δείκτη Ενεργειακής Φτώχειας8 [16] o οποίος δίνει τη δυνατότητα, για πρώτη φορά, να 

αξιολογηθεί η πρόοδος την οποία έχουν σημειώσει τα κράτη-μέλη όσον αφορά την 

άμβλυνση της ενεργειακής φτώχειας στην εσωτερική αγορά, στις μεταφορές, καθώς και 

την άμβλυνση σε συσχετισμό αυτών των δύο. 

3.4 Ενεργειακή Δημοκρατία 

Η ενεργειακή δημοκρατία είναι αναδυόμενη κοινωνική τάση με σκοπό να αντισταθμίσει 

την ενεργειακό δυναμικό των ορυκτών καυσίμων, μέσω της ενεργειακής μετάβασης σε 

πιο φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον μορφές ενέργειας. Με την ενσωμάτωση 

των τεχνολογικών αλλαγών, το κίνημα συνδέει την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα 

με την ενεργειακή καινοτομία [17]. Ουσιαστικά, η ενεργειακή δημοκρατία εξασφαλίζει την 

ενεργό συμμετοχή των πολιτών, της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και των μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης.  

 

Στην Ελλάδα, το πρώτο βήμα φαίνεται να έχει επιτευχθεί μέσω του Ν. 4513/201831 [18], 

ο οποίος αφορά τη δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων. Η ενεργός συμμετοχή των 

πολιτών σε ενεργειακά σχήματα με σκοπό την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας 

μπορεί να αποτελέσει μια αφετηρία για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.  

 

Με βάση όλα τα παραπάνω, δεδομένης της οικονομικής ύφεσης αλλά και της ανάγκης για 

δημιουργία κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, είναι σαφές ότι η εποχή 

χρίζει επαναστατικών αλλαγών στην παραγωγή και χρήση ενέργειας, στον τρόπο με τον 

οποίο η κοινωνία αντιμετωπίζει την ίδια την ενέργεια (π.χ. ως κοινό αγαθό) αλλά και στον 

ρόλο των πολιτών. Επειδή οι αλλαγές αυτές πρέπει να γίνουν με τρόπο ο οποίος να 

καλύπτει τους πιο ευάλωτους πολίτες, προκύπτει η ανάγκη για νέες και αποτελεσματικές, 

κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά, πολιτικές. 

3.5 Ενεργειακή Ασφάλεια 

Θα μπορούσε να οριστεί ως η δυνατότητα διασφάλισης της συνεχούς κάλυψης των 

βασικών αναγκών σε ενέργεια, αφενός μέσω επαρκών εσωτερικών πόρων, 

εκμεταλλεύσιμων σε συνθήκες οικονομικά παραδεκτές και, αφετέρου, μέσω της 

προσφυγής σε εξωτερικές πηγές, διαφοροποιημένες και σταθερές. Με αυτό τον ορισμό, 

τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη είχαν πιο ασφαλείς συνθήκες εφοδιασμού κατά τη 

δεκαετία του '50 απ' ό,τι κατά τη δεκαετία του '70 ή και του '90, παρά τις προσπάθειες 

που καταβλήθηκαν κατά τις τρεις αυτές δεκαετίες. Πράγματι, κατά τα πρώτα χρόνια του 

                                                      

7 European Climate Foundation. 

8 European Energy Poverty Index – EEPI. 
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'50, η ενεργειακή οικονομία της Κοινότητας βασιζόταν σε εσωτερικές πηγές και ιδιαίτερα 

στον άνθρακα.  

 

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας
9
 ορίζει την ενεργειακή ασφάλεια ως «τη συνεχή 

διαθεσιμότητα των ενεργειακών πηγών σε προσιτή τιμή». [4] Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

(2000) την ορίζει ως «τη συνεχή φυσική διαθεσιμότητα στην αγορά των ενεργειακών 

προϊόντων σε τιμή η οποία είναι προσιτή για όλους τους καταναλωτές». [19] Γενικά, όλοι 

οι ορισμοί περιλαμβάνουν την έννοια της διασφάλισης της διαθεσιμότητας της ενέργειας 

σχετιζόμενη με τη ζήτηση.  

3.6 Εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο σχετικά με την 

ενεργειακή φτώχεια 

Από το 2016 έως σήμερα έχουν γίνει αρκετά, και σε αρκετές περιπτώσεις, σημαντικά 

βήματα για την ανάδειξη του φαινομένου, τη σύνδεσή του με την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής, τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση καθώς και την ανάδειξη και 

αντιμετώπιση των κινδύνων που κρύβει η ενεργειακή φτώχεια για τη δημόσια υγεία και 

την ανθρώπινη ζωή. Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν: 

 Η αναθεώρηση του πακέτου πολιτικών «Καθαρή Ενέργεια για όλους». 

 Η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Ενεργειακή Φτώχεια. 

 Η ενίσχυση του ρόλου του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ενεργειακής Φτώχειας 

(ΚΑΠΕ). 

 Η εισαγωγή του θεσμικού πλαισίου για τις Ενεργειακές Κοινότητες.  

 Το  χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ, ΙΙb».  

 H εφαρμογή και διεύρυνση μέτρων πολιτικής όπως οι «μηχανισμοί της 

αγοράς». 

3.6.1 Αναθεώρηση πακέτου πολιτικών «καθαρή ενέργεια για όλους» 

Το πλαίσιο πολιτικών για το κλίμα και την ενέργεια του 2030 εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 

2014 για να καθορίσει τη βάση για τις πολιτικές της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια κατά 

την περίοδο 2020-2030, καθώς και για να στηρίξει τη θέση της ΕΕ κατά τη Διάσκεψη των 

Συμβαλλομένων Μερών για το Κλίμα (COP21) το 2015 στο Παρίσι. Λίγο αργότερα, τον 

Φεβρουάριο του 2015, η έναρξη της στρατηγικής-πλαισίου της Ενεργειακής Ένωσης, θέτει 

το σχέδιο για την τοποθέτηση των πολιτών στον πυρήνα της, «μέσω της ανάπτυξης ενός 

αξιόπιστου και διαφανούς συστήματος διακυβέρνησης χωρίς περιττό διοικητικό φόρτο 

που θα βοηθήσει την ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής» [20]. Αυτό 

                                                      

9 International Energy Association (IEA). 
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το σχέδιο έχει περαιτέρω υποστεί επεξεργασία και έχει ενισχυθεί με συγκεκριμένες 

προτάσεις στο πακέτο «Καθαρή Eνέργεια για όλους τους Ευρωπαίους». 

 

Για τον σκοπό αυτόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε ως προτεραιότητά της την πρόταση 

μίας αποτελεσματικής σειράς μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, ως 

μέρος της δέσμης πολιτικών για την καθαρή ενέργεια, και συγκεκριμένα μέσω της 

Οδηγίας σχετικά με τους κανόνες της Εσωτερικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, της 

Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση, της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των 

Κτιρίων, καθώς και του Κανονισμού για τη Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης. 

Μεταξύ των κύριων στόχων που περιγράφονται στο Πακέτο αυτό, είναι η προτεραιότητα 

που δίνεται στην ενεργειακή απόδοση, αλλά και η ενδυνάμωση του ρόλου των 

καταναλωτών στις εθνικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, που αναμένεται να έχουν άμεσες 

επιδράσεις στην άμβλυνση της ενεργειακής φτώχειας σε εθνικό επίπεδο και εν συνεχεία 

σε επίπεδο ΕΕ.  

3.6.2 Ίδρυση ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για την ενεργειακή φτώχεια [21] 

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Ενεργειακή Φτώχεια λειτουργεί ως ένα όργανο 

πληροφόρησης σχετικά με τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες, τις πολιτικές και τους φορείς, οι 

οποίοι δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο με στόχο τη μείωση της ενεργειακής 

φτώχειας σε όλη την Ευρώπη. Παρέχει εκπαιδευτικούς πόρους και συνδέσμους με τις 

τοπικές αρχές, καθώς και μία εκτενή σειρά δεικτών για την ανίχνευση και την 

παρακολούθηση του προβλήματος. Όλα τα παραπάνω, δίνουν για πρώτη φορά μια 

συγκριτική και λεπτομερή εικόνα της ποικιλίας «συμπτωμάτων» που σχετίζονται με την 

ενεργειακή φτώχεια σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την 

Ενεργειακή Φτώχεια δεν αποφασίζει ποια είναι τα καλύτερα εργαλεία για την 

καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας –καθώς αυτά είναι πολιτικές επιλογές. Ο 

βασικός ρόλος του Παρατηρητηρίου είναι να λειτουργεί ως ένα σημείο αναφοράς όπου οι 

υπεύθυνοι/ες για τη λήψη αποφάσεων και οι ακτιβιστές/στριες μπορούν να έχουν 

πρόσβαση στη γνώση σχετικά με το θέμα της ενεργειακής φτώχειας. 

3.6.3 Εθνικό παρατηρητήριο ενεργειακής φτώχειας 

Το Εθνικό Παρατηρητήριο για την Ενεργειακή Φτώχεια δημιουργήθηκε από το ΚΑΠΕ το 

2014, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ΕΕ–Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης  και έχει ως απώτερο στόχο την ενημέρωση των πολιτών καθώς και των 

φορέων άσκησης πολιτικής σχετικά με τα επίπεδα της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα. 

Ειδικότερα, το Εθνικό Παρατηρητήριο έχει συμβάλει στον προσδιορισμό των συνθηκών 

που εντείνουν το φαινόμενο και σε αυτό το πλαίσιο έχει αναπτύξει συγκεκριμένη 

μεθοδολογία για την εκτίμηση των πραγματικών επιπέδων ενεργειακής φτώχειας στη 

χώρα μας, ώστε να συμβάλλει τόσο στην άσκηση αποτελεσματικότερης ενεργειακής 

πολιτικής με στόχο την επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής συνοχής όσο και στον 

προσδιορισμό πιθανών μέτρων πολιτικής για την εξομάλυνση του φαινομένου. 
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Σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση του ορισμού και της κατανόησης του φαινομένου 

στη χώρα μας, αποτελεί η μεθοδολογία εκτίμησης της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα, 

την οποία έχει αναπτύξει το Εθνικό Παρατηρητήριο. Η μεθοδολογία αυτή σχεδιάστηκε 

ώστε να αξιοποιούνται τα δεδομένα που συλλέγονται σε ετήσια βάση από την Έρευνα 

Οικογενειακού Προϋπολογισμού, η οποία διενεργείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή 

(ΕΛΣΤΑΤ), καθώς και επιπλέον δεδομένα τα οποία αφορούν στα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του νοικοκυριού, τις κλιματικές συνθήκες, τα κατασκευαστικά 

χαρακτηριστικά του κτιρίου κ.λπ. Μετά από την επεξεργασία των δεδομένων, προκύπτουν 

οι βασικές ενεργειακές ανάγκες των νοικοκυριών, υπολογίζονται θεωρητικά η τελική 

ενέργεια που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αυτών και οι δαπάνες που 

απαιτούνται για την εξυπηρέτησή τους. 

 

Οι δύο βασικοί δείκτες που προκύπτουν αποτελούν ενδείξεις για τα επίπεδα ενεργειακής 

φτώχειας στην Ελλάδα. Αυτοί είναι:  

 H δυνατότητα κάλυψης των ενεργειακών αναγκών των νοικοκυριών, και  

 το ποσοστό του εισοδήματος που δαπανάται για την κάλυψη των ενεργειακών 

αναγκών.  

 
Ο πρώτος δείκτης υπολογίζεται ως ο λόγος της πραγματικής κατανάλωσης ενέργειας προς 

τη θεωρητικά απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας και ονομάζεται «ποσοστό κάλυψης 

βασικών ενεργειακών αναγκών» και έχει τεθεί ως όριο να είναι έως 80%. Ο δεύτερος 

δείκτης υπολογίζεται ως ο λόγος των πραγματικών ενεργειακών δαπανών προς το ετήσιο 

εισόδημα του νοικοκυριού και ονομάζεται «ποσοστό πραγματικών ενεργειακών 

δαπανών» και ως όριο έχει τεθεί ο δείκτης να είναι μεγαλύτερος του 10%. Οι συνθήκες οι 

οποίες επηρεάζουν την ενεργειακή φτώχεια, σύμφωνα με τη μεθοδολογική προσέγγιση 

που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των δράσεων του Εθνικού Παρατηρητηρίου, λαμβάνουν 

υπόψη παραμέτρους όπως η περιφέρεια και η κλιματική ζώνη στις οποίες βρίσκεται ένα 

νοικοκυριό, το μέγεθός του και η ύπαρξη ευπαθών μελών σε αυτό, το εισόδημά του, το 

καθεστώς ιδιοκτησίας, και τέλος το έτος κατασκευής του κτιρίου.  

 

Οι υπολογισμοί των συγκεκριμένων δεικτών [22], αφορούν στην περίοδο 2011-2012, 

επομένως σήμερα δεν υπάρχει διαθέσιμη χρονοσειρά εξέλιξης των δεικτών. Σύμφωνα με 

τις εκτιμήσεις του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την περίοδο αυτή, το 40% των 

νοικοκυριών είχε ποσοστό κάλυψης των συνολικών ενεργειακών αναγκών μικρότερο του 

80%. Ενώ κατά την ίδια χρονική περίοδο το 39.5% των νοικοκυριών είχε ποσοστό 

συνολικών ενεργειακών δαπανών μεγαλύτερο του 10%. 

 

Δυστυχώς, το Εθνικό Παρατηρητήριο, από το 2014, μετά και τη λήξη του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013» στο πλαίσιο του οποίου δημιουργήθηκε, 

δεν παρουσιάζει δραστηριότητα όπως συμπεραίνει κανείς από τη μη επικαιροποίηση της 

βάσης δεδομένων του. Κατά συνέπεια, δεν ήταν δυνατή η παρακολούθηση της εξέλιξης 
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του φαινομένου τα τελευταία χρόνια. Εντούτοις, η μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί 

αποτελεί αναμφισβήτητα μια σημαντική παρακαταθήκη, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί 

μελλοντικά για τη διατύπωση εθνικού ορισμού για την ενεργειακή φτώχεια και την 

εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Αντιμετώπισης Ενεργειακής Πενίας. 

3.6.4 Θεσμικό πλαίσιο για τις ενεργειακές κοινότητες [23] 

Η θέσπιση του Ν. 4513/18 για τις Ενεργειακές Κοινότητες (ΕΚΟΙΝ) αποτελεί 

αναμφισβήτητα ένα ιδιαίτερα θετικό βήμα προς ένα πιο δημοκρατικό, αποκεντρωμένο 

ενεργειακό σύστημα το οποίο θα αξιοποιεί όλο και περισσότερο τις ΑΠΕ και τις 

τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας. Αναμένεται να φανεί μέσα από την εφαρμογή του 

το κατά πόσο η κριτική που έχει δεχθεί για τους γεωγραφικούς περιορισμούς που θέτει 

και η επίδρασή τους στην ανάπτυξη και βιωσιμότητα των ΕΚΟΙΝ, είναι εύστοχη. Ένα 

ακόμα σημαντικό σημείο το οποίο δημιουργεί ανησυχία είναι η συμπερίληψη 

δραστηριοτήτων που βασίζονται στην αξιοποίηση φυσικού αερίου, κάτι που 

πανευρωπαϊκά δεν συνάδει με τη λογική των ενεργειακών συνεταιρισμών, λόγω των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εκμετάλλευσή του, όσο και από το γεγονός ότι δεν 

συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και στη μείωση των εισαγωγών 

ειδικότερα.  

 

Αναφορικά με τον ρόλο των ΕΚΟΙΝ στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, 

κρίνεται θετική η σαφής αναφορά που γίνεται στο θεσμικό πλαίσιο περί της στόχευσης 

των ΕΚΟΙΝ, καθώς και οι ευκαιρίες που προσφέρει σε φορείς να ασκήσουν μια 

εναλλακτική κοινωνική πολιτική, και να αξιοποιήσουν το τεχνολογικό εργαλείο του 

εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και για μη μέλη τους. Είναι εξίσου ενθαρρυντική η 

αναγνώριση της συμβολής τους στην προστασία και ενδυνάμωση των καταναλωτών με 

την υιοθέτηση ποσοτικού στόχου για την υλοποίηση συλλογικών έργων ΑΠΕ, όπως 

αποτυπώνεται στο ΕΣΕΚ
10

. Πράγματι, οι ΕΚΟΙΝ μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό 

εργαλείο τόσο για την παροχή καθαρής ενέργειας σε προσιτές τιμές στους πολίτες, όσο 

και για την επίτευξη εξοικονόμησης και την ορθολογικότερη διαχείριση της ενέργειάς 

τους, μειώνοντας έτσι τα ενεργειακά τους κόστη και αυξάνοντας έμμεσα το διαθέσιμο 

εισόδημα, ή ακόμα και άμεσα, από τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη συμβολή τους 

στην τοπική ανάπτυξη. 

3.6.5 Το  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ, ΙΙb 

Βασικά σημεία του προγράμματος, το οποίο αποτελεί το μόνο εθνικό πρόγραμμα 

οικονομικής ενίσχυσης για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του οικιακού κτιριακού 

αποθέματος, είναι πως παρέχει κίνητρα για την υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής 

αναβάθμισης σε ιδιοκτησίες (μεμονωμένα διαμερίσματα, πολυκατοικίες, μονοκατοικίες) 

που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, υφίστανται νομίμως, οι ιδιοκτήτες/τριες τους 

                                                      

10 Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. 
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πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και ανήκουν από άποψη ενεργειακής 

απόδοσης στην κατηγορία Δ και κάτω. Γενικότερα, με το πρόγραμμα επιδιώκονται σε 

εθνικό επίπεδο η επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας, η μείωση των εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα, η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, η βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης εντός των κατοικιών καθώς και πρόσθετα οφέλη, όπως η ενεργειακή 

ασφάλεια, η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, η δημιουργία θέσεων εργασίας 

και η υγεία. 

3.6.6 Μηχανισμοί της αγοράς (Market-Based Instruments) 

Οι μηχανισμοί της αγοράς (Market-Based Instruments – MBIs) είναι μέτρα πολιτικής με 

βασική επιδίωξη τη δυναμική ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών, σε 

συνδυασμό με την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης, σε εθνικό επίπεδο, ελαχιστοποιώντας ωστόσο την ενδεχόμενη μετακύλιση του 

επιπρόσθετου κόστους στους καταναλωτές. Μέσα από τους μηχανισμούς της αγοράς, 

εταιρείες παροχής καυσίμων και ενεργειακών υπηρεσιών, προμηθευτές ρεύματος κ.λπ. 

ενσωματώνουν, εθελοντικά ή και υποχρεωτικά, στην εταιρική τους στρατηγική μέτρα και 

δράσεις με σκοπό την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας. Καθώς οι μηχανισμοί της 

αγοράς εστιάζουν στην επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος (π.χ. στόχοι 

εξοικονόμησης ενέργειας, αποδοτικότητα κόστους), χωρίς να προκαθορίζουν τα μέτρα 

που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξή του, αφήνουν περιθώρια ευελιξίας στους 

φορείς της αγοράς να διερευνήσουν καινοτόμες λύσεις και να αυξήσουν την 

ανταγωνιστικότητά τους. 
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4. Το Ενεργειακό Σύστημα της Ελλάδας 

4.1 Η παρούσα ενεργειακή κατάσταση στην Ελλάδα 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 μέχρι και σήμερα, το ενεργειακό σύστημα της 

Ελλάδας διαμορφώνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις της εθνικής οικονομίας, 

την εξέλιξη των επιμέρους οικονομικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη συγκεκριμένων 

κλάδων, τις νέες καταναλωτικές συνήθειες που υιοθετήθηκαν, αλλά και τις ευρωπαϊκές 

πολιτικές για την ενέργεια, το περιβάλλον και την ανάπτυξη.  

 

Η αξιοποίηση του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή αποτέλεσε στρατηγική επιλογή, παρά 

τις σημαντικές περιβαλλοντικές του επιπτώσεις, καθώς μέχρι και σήμερα αποτελεί το 

βασικό εγχώριο καύσιμο. Η μεγάλη εξάρτηση της Ελλάδας από τις εισαγωγές αργού 

πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων και οι μη προβλέψιμες και κυρίως μη 

ελεγχόμενες μεταβολές στην τιμή τους, επιφέρουν ένα σημαντικό παράγοντα 

αβεβαιότητας στο σχεδιασμό ενεργειακών πολιτικών αλλά και στην ασφάλεια 

ενεργειακού εφοδιασμού.  

4.2 Η ενεργειακή κατανάλωση στην Ελλάδα  

Παρά το γεγονός πως η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις βασικές λιγνιτοπαραγωγικές χώρες 

στο κόσμο, διαθέτοντας σημαντικά αποθέματα, οι ενεργειακές της ανάγκες καλύπτονται 

κυρίως από εισαγωγές πρωτογενούς ενέργειας (πετρέλαιο και φυσικό αέριο), και σε 

μικρότερο βαθμό από την εγχώρια παραγωγή στερεών καυσίμων και ΑΠΕ ( 

Εικόνα 4.2). 

 

Η συμμετοχή της εγχώριας άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι πολύ 

μικρή. Το 2018, η συνολική προσφορά πρωτογενούς ενέργειας έφτασε τα 22.56 εκατ. 

τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (ΤΙΠ) και μετά από τη μετατροπή της σε ενεργειακά 

προϊόντα προς διάθεση για τελική κατανάλωση σε 15.19 εκατ. ΤΙΠ. Τα πετρελαιοειδή (8.09 

εκατ. ΤΙΠ) και η ηλεκτρική ενέργεια (4.25 εκατ. ΤΙΠ) καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των 

αναγκών για τελική κατανάλωση ενέργειας, ενώ μικρότερη συμμετοχή έχουν οι ΑΠΕ και 

τα βιοκαύσιμα με 1.68 εκατ. ΤΙΠ και το φυσικό αέριο με 0.8 εκατ. ΤΙΠ. Οι μεταφορές είναι 

ο τομέας με τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, ενώ ακολουθεί ο οικιακός τομέας, η 

βιομηχανία και οι υπηρεσίες (Εικόνα 4.1, Εικόνα 4.2). 

 

  

 

  

  



Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Κτιρίων - Αγγελική Κιτσοπούλου - Αθήνα, 2022 

 

 
40 January 11, 2022 

 

Εικόνα 4.1: Τελική ενεργειακή κατανάλωση ανά τομέα στην Ελλάδα [24]. 

 

Εικόνα 4.2: Παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα, 2018 

ΣΠΕ: Συνολική Προσφορά Ενέργειας. ΤΚΕ: Τελική Κατανάλωση Ενέργειας [25]. 

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν, σε ένα αρχικό επίπεδο, την υψηλή εξάρτηση της χώρας 

από εισαγωγές ενέργειας, καθώς και το γεγονός ότι η Ελλάδα παραμένει μια οικονομία 

που στηρίζεται στα ορυκτά καύσιμα (άνθρακας, πετρέλαιο και φυσικό αέριο), με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται για το μέγεθος των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.  
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Η Ελλάδα παρουσιάζει σχεδόν πλήρη αυτάρκεια στην κατανάλωση στερεών καυσίμων 

λόγω της εγχώριας εξόρυξης λιγνίτη (Εικόνα 4.3). Αντίθετα, η πολύ μικρή παραγωγή 

αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου καθιστά τον βαθμό αυτάρκειας στις συγκεκριμένες 

πηγές ενέργειας σχεδόν μηδενικό. Συνολικά, η εγχώρια παραγωγή κάλυψε το 2018 το ένα 

τρίτο της συνολικής προσφοράς πρωτογενούς ενέργειας στη χώρα. 

 

Ο χαμηλός συνολικός βαθμός αυτάρκειας σε πρωτογενή ενέργεια υποδηλώνει την υψηλή 

εξάρτηση της χώρας από εισαγωγές ενέργειας. Πράγματι, το 2018 ο δείκτης εξάρτησης 

από εισαγωγές ενέργειας (καθαρές εισαγωγές ενέργειας προς ακαθάριστη κατανάλωση 

ενέργειας) στην Ελλάδα ήταν 70.5% έναντι 58.2% στην ΕΕ-27 υποδεικνύοντας την υψηλή 

ενεργειακή εξάρτηση της χώρας σε σχέση με τα περισσότερα από τα άλλα κράτη-μέλη της 

ΕΕ (Εικόνα 4.4). 

 
Εικόνα 4.3: Το ποσοστό αυτάρκειας της Ελλάδας στην κατανάλωση καυσίμων [24]. 
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Εικόνα 4.4: Ο βαθμός ενεργειακής εξάρτησης της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

[24]. 

 

Οι ποσότητες ενέργειας που είναι διαθέσιμες προς τελική κατανάλωση ισοδυναμούν με 

τη συνολική προσφορά πρωτογενούς ενέργειας όταν αφαιρεθούν οι απώλειες κατά τη 

μετατροπή και μεταφορά της ενέργειας. Η τελική κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα 

μειώθηκε κατά 25%, από 21.3 εκατ. ΤΙΠ το 2008 σε 16.1 εκατ. ΤΙΠ το 2018, ευθέως 

επηρεαζόμενη από την ύφεση της ελληνικής οικονομίας. Η σταθεροποίηση και μικρή 

ανάκαμψη της οικονομίας μετά το 2013 επανάφεραν τη ζήτηση ενέργειας σε ελαφρώς 

ανοδική τροχιά μέχρι το 2017 πριν υποχωρήσει εκ νέου κατά 4.6% το 2018. 

 

Το πετρέλαιο αντιπροσώπευσε το 53.3% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 2018, 

παραμένοντας η κυριότερη πηγή ενέργειας στην Ελλάδα, αν και η κατανάλωσή του 

περιορίστηκε σημαντικά μεταξύ του 2008 και του 2014. Η ηλεκτρική ενέργεια κάλυψε το 

28% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 2018 και, παρά τη μείωση της ζήτησης, 

αύξησε το μερίδιό της κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το 2008. Η κατανάλωση 

φυσικού αερίου επέδειξε αξιοσημείωτη σταθερότητα σε ένα περιβάλλον ύφεσης της 

οικονομίας, καθώς το φυσικό αέριο υποκατέστησε προϊόντα πετρελαίου για σκοπούς 

θέρμανσης και σε βιομηχανικές και εμπορικές χρήσεις. Οι ΑΠΕ και τα βιοκαύσιμα 

αποτέλεσαν τη μοναδική πηγή ενέργειας που σημείωσε αύξηση στην τελική κατανάλωση 

(κατά 37.7% μεταξύ 2008 και 2018), ενισχύοντας σημαντικά το μερίδιό της στη συνολική 

τελική κατανάλωση ενέργειας, σε 11% το 2018 από 6% το 2008 (Εικόνα 4.5, Εικόνα 4.6) 

[25]. 
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Εικόνα 4.5: Η τελική ενεργειακή κατανάλωση ανά πηγή ενέργειας στην Ελλάδα [24]. 

Εικόνα 4.6: Ενεργειακή κατανάλωση στην Ελλάδα ανά τομέα και ανά πηγή 

(Περιλαμβάνει και τις μη ενεργειακές χρήσεις) [24]. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019

Χ
ιλ

ιά
δ

ε
ς 

T
J

Στερεά Καύσιμα

Πετρέλαιο 

Φυσικό Αέριο

ΑΠΕ

Βιοκαύσιμα και 

Απόβλητα
Ηλεκτρισμός

Θερμότητα



Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Κτιρίων - Αγγελική Κιτσοπούλου - Αθήνα, 2022 

 

 
44 January 11, 2022 

4.3 Εξέλιξη εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

Οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν το 2018 σε 

96.1 εκατ. τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (���), καταγράφοντας μείωση 

κατά 31% σε σχέση με το 2005, ενώ σε απόλυτα μεγέθη ήταν χαμηλότερα κατά 9% από το 

επίπεδο του 1990. H μεγάλη εξάρτηση του ενεργειακού τομέα από τα πετρελαϊκά 

προϊόντα και τον λιγνίτη αποτυπώνεται στις υψηλές τιμές του δείκτη έντασης εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου
11

 (2.8 ισοδύναμοι τόνοι CO2 ανά ΤΙΠ στην Ελλάδα, έναντι 2 στην 

ΕΕ-27), ο οποίος, ωστόσο, ακολούθησε πτωτική πορεία μετά το 2007 (

 
Εικόνα 4.7). Σε αυτό έχει συντελέσει η αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ στην τελική 

κατανάλωση ενέργειας και, σε μικρότερο βαθμό, τα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης. 

                                                      

11 Ο δείκτης έντασης εκπομπών υπολογίζεται ως η ποσότητα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (σε 

τόνους ισοδύναμου ���) ανά μονάδα ενέργειας (ΤΙΠ) 
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Εικόνα 4.7: Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και δείκτης έντασης εκπομπών στην 

Ελλάδα, 1990-2018 [24].  

 

Το διοξείδιο του άνθρακα (���) συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου, συντελώντας στο 77.9% των συνολικών εκπομπών στην Ελλάδα 

το 2018. Ωστόσο, οι εκπομπές ��� έχουν μειωθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία. Το 

2018 διαμορφώθηκαν σε 71.8 εκατ. τόνους, έχοντας υποχωρήσει σε επίπεδο χαμηλότερο 

από εκείνο του 1990, αν και το μερίδιο τους έχει παραμείνει σχετικά σταθερό διαχρονικά. 

Ακολουθεί το μεθάνιο (���), το οποίο εκλύεται στην ατμόσφαιρα από δραστηριότητες 

του πρωτογενή τομέα, κυρίως της κτηνοτροφίας, και από τη διαχείριση αποβλήτων, το 

οποίο ευθυνόταν για το 10.9% των συνολικών εκπομπών στην Ελλάδα (10.1 εκατ. τόνοι 

ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα το 2018), ενώ τα οξείδια του αζώτου ( ��) 

αντιπροσώπευσαν το 4.6% (6 εκατ. τόνοι ισοδύναμου ��� το 2018). Το υπόλοιπο 6.6% 

των εκπομπών οφείλεται σε άλλα αέρια θερμοκηπίου (Εικόνα 4.8). 
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Εικόνα 4.8: Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά τύπο αερίου στην Ελλάδα [24]. 

 

Στην ΕΕ-27 το σύνολο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το 2018 ήταν 3,893 εκατ. 

τόνοι ισοδύναμου ��� και ήταν μειωμένο κατά 22% σε σύγκριση με το 1990. Μεταξύ των 

κρατών-μελών της ΕΕ-27, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου είναι υψηλότερες στη 

Γερμανία (23% του συνόλου της ΕΕ-27 ή 889 εκατ. τόνοι ισοδύναμου CO2 το 2018) και 

ακολουθούν, η Γαλλία και η Ιταλία (Εικόνα 4.8,
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Εικόνα 4.9). 
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Εικόνα 4.9: Συνολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-27, 2018 

[24]. 

Εικόνα 4.10: Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά κάτοικο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-27, 

2018 [24]. 
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Ο ενεργειακός τομέας, στον οποίο περιλαμβάνεται η ηλεκτροπαραγωγή και η διύλιση 

πετρελαίου, αποτελεί την κυριότερη πηγή εκπομπής αερίωv θερμοκηπίου στην Ελλάδα, 

λόγω της σημαντικής εξάρτησης από τον λιγνίτη και το πετρέλαιο για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. To 2018 οι συνολικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (σε 

ισοδύναμη ποσότητα ���) του ενεργειακού τομέα ανήλθαν σε 38.3 εκατ. τόνους, 

αντιπροσωπεύοντας το 40% των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, μερίδιο που 

παραμένει σχετικά σταθερό από το 1990 και έπειτα. Ακολουθεί ο βιομηχανικός τομέας, 

στον οποίο οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου προέρχονται από κατανάλωση ενέργειας 

στη βιομηχανία. 

 

Στις βιομηχανικές διεργασίες και στη χρήση προϊόντων, με εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 

που ανήλθαν σε 17.51 εκατ. τόνους ισοδύναμου ��� το 2018. O τομέας των μεταφορών 

κατέχει το τρίτο μεγαλύτερο μερίδιο εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με εκπομπές που 

ανήλθαν σε 17.45 εκατ. τόνους ισοδύναμου ��� το 2018. Οι οδικές μεταφορές, στις 

οποίες αντιστοιχεί διαχρονικά περίπου το 80-85% των εκπομπών του τομέα μεταφορών, 

αποτελούν την κυριότερη πηγή εκπομπών του τομέα. Μικρότερη συμμετοχή στις 

εκπομπές αερίων εμφανίζει ο οικιακός τομέας, με 4.2 εκατ. τόνους ισοδύναμου ��� το 

2018, αντιπροσωπεύοντας το 4.4% των συνολικών εκπομπών (

Εικόνα 4.11). 
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Εικόνα 4.11: Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά τομέα στην Ελλάδα [24]. 
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5. Η πολιτική για την ενέργεια και το κλίμα  

5.1 Η στρατηγική της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα  

Ο καθορισμός των εθνικών ενεργειακών πολιτικών των κρατών-μελών της ΕΕ βασίζεται  

στην στρατηγική της ΕΕ για την ενεργειακή ένωση [26], με την οποία επιδιώκεται η 

εξασφάλιση ασφαλούς, αειφόρους, ανταγωνιστικής και οικονομικά προσιτής ενέργειας 

στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ, στη βάση πέντε στενά συνδεδεμένων 

διαστάσεων: 

 Ενεργειακή ασφάλεια μέσω διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας, 

αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ. 

 Πλήρης ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ, που θα 

επιτρέπει την ελεύθερη ροή ενέργειας μέσω επαρκών υποδομών και χωρίς 

τεχνικά ή κανονιστικά εμπόδια. 

 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από τις 

εισαγωγές ενέργειας, να περιοριστούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, να 

τονωθεί η οικονομική μεγέθυνση και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. 

 Δράση για το κλίμα, με έμφαση στην από-ανθρακοποίηση της οικονομίας και 

στη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, καθώς και στη διατήρηση 

ηγετικής θέσης στον τομέα των ΑΠΕ
12

.  

 Έρευνα, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα, μέσω της υποστήριξης 

καινοτομιών σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (���) 

και καθαρής ενέργειας, δίνοντας προτεραιότητα στην έρευνα και την 

καινοτομία για την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης και τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας. 

 

Το τρέχον πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ ολοκληρώθηκε το 2019 με το 

νομοθετικό πακέτο «Καθαρή Ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», το οποίο επιδιώκει 

να διευκολύνει τη μετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστημα που δεν θα εξαρτάται από τα 

ορυκτά καύσιμα και θα έχει περιορισμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Το πακέτο 

αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση της στρατηγικής για την ενεργειακή 

ένωση και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: 

 Συνολικό στόχο μείωσης των εκπομπών κατά τουλάχιστον 40% μέχρι το 2030 

(σε σχέση με το επίπεδο του 1990), ενώ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 

                                                      

12 Οι δράσεις για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια συνδέονται με τη δέσμη μέτρων που 

απαιτούνται για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και τη συμμόρφωση με τη δέσμευση 

της ΕΕ βάσει της συμφωνίας του Παρισιού του 2015 για την κλιματική αλλαγή. 
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Συμφωνίας
13

, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την πρόταση αύξησης του 

στόχου της ΕΕ σε τουλάχιστον 50-55%. 

 Αναθεωρημένη Οδηγία ΑΠΕ (2018/2001/EΕ) με την οποία καθορίστηκε νέος 

δεσμευτικός στόχος για συμμετοχή των ΑΠΕ τουλάχιστον στο 32% της τελικής 

κατανάλωσης ενέργειας στην Ε.Ε. μέχρι το 2030, με πρόβλεψη για προς τα 

πάνω αναθεώρηση το 2023
14

.  

 Δεσμευτικούς στόχους για τουλάχιστον κατά 32.5% βελτίωση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας (ΕΑ) μέχρι το 2030 συγκριτικά με ένα σενάριο αναφοράς και 

αναθεώρηση της Οδηγίας για την ΕΑ (ΕΕ/2018/844), η οποία τέθηκε σε ισχύ 

τον Δεκέμβριο του 2018. 

 Νέο Κανονισμό (ΕΕ/2018/1999) για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης 

και της Δράσης για το Κλίμα, ώστε να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων, η 

συνεργασία των κρατών-μελών, η μακροχρόνια προβλεψιμότητα της πολιτικής, 

η μείωση των διοικητικών βαρών κ.ά. 

 Υποχρέωση των κρατών-μελών της ΕΕ να καταθέσουν Εθνικά Σχέδια για την 

Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για την περίοδο 2021-2030 περιγράφοντας πώς 

θα πετύχουν τους στόχους για τις ΑΠΕ και την ΕΑ. Απαιτείται, επίσης, να 

αναπτύξουν εθνικές μακροχρόνιες στρατηγικές για την επίτευξη κλιματικής 

ουδετερότητας μέχρι το 2050.103 

 Νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες 

θα επιτρέψουν την καλύτερη προσαρμογή της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας στις προκλήσεις της μετάβασης σε ένα περιβάλλον καθαρής 

ενέργειας, διευκολύνοντας τις διασυνδέσεις και την ενσωμάτωση των ΑΠΕ. 

Στηρίζονται περισσότερο σε μηχανισμούς αγοράς και θέτουν στο επίκεντρο την 

προστασία των καταναλωτών, ενώ θα βοηθήσουν και στην καλύτερη 

προστασία από ανεπιθύμητες διακοπές τροφοδοσίας. 

                                                      

13 Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική που αποσκοπεί στον 

μετασχηματισμό της ΕΕ σε μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία που διαθέτει μια οικονομία 

σύγχρονη, ανταγωνιστική και αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων, στην οποία έως το 2050 θα 

έχουν μηδενιστεί οι καθαρές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στις 

αρχές του 2020 τον πρώτο ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα, ο οποίος έχει ως σκοπό να κατοχυρώσει 

νομοθετικά τον στόχο που τίθεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, δηλαδή να καταστούν η 

οικονομία και η κοινωνία της Ευρώπης κλιματικά ουδέτερες έως το 2050. 

14 Η Οδηγία θεσπίζει γενικό στόχο της ΕΕ για τις ΑΠΕ. Αντίστοιχα, τα κράτη-μέλη της ΕΕ 

προτείνουν εθνικούς ενεργειακούς στόχους τους σε 10ετή εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα 

(ΕΣΕΚ) με την πρόοδο για την επίτευξη των εθνικών στόχων να αξιολογείται ανά διετία. 
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Το όραμα για το μέλλον και την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης στην Ευρώπη 

περιγράφεται με αρκετή σαφήνεια στην πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ολοκλήρωση του Ενεργειακού 

Συστήματος
15

. Σε αυτή τονίζεται η ανάγκη συντονισμένου σχεδιασμού και λειτουργίας του 

ενεργειακού συστήματος, σε ένα ολιστικό πλαίσιο που θα περιλαμβάνει τους πολλαπλούς 

φορείς ενέργειας (καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια κλπ.), τις υποδομές και τους τομείς 

τελικής κατανάλωσης. Κύρια στοιχεία της στρατηγικής είναι πρώτον, η επίτευξη ενός 

περισσότερου κυκλικού ενεργειακού συστήματος με πρωταρχικό ρόλο στην ενεργειακή 

αποδοτικότητα, δεύτερον, η μεγαλύτερη «ηλεκτρικοποίηση» των τομέων τελικής 

κατανάλωσης (μεταφορές, κτίρια, βιομηχανία) και τρίτον, η χρήση καυσίμων 

(ανανεώσιμων ή χαμηλής περιεκτικότητας άνθρακα) όπου δεν είναι δυνατή η χρήση 

ηλεκτρικής ενέργειας. Η στρατηγική υποδεικνύει την ανάγκη για τον ενεργό ρόλο των 

καταναλωτών στην προσφορά ενέργειας και περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα με δράσεις 

που θα επιτρέψουν την υλοποίηση των στόχων της. 

5.2 Το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ για την ενεργειακή αποδοτικότητα 

Η ΕΕ μέσα από διάφορες επιμέρους πολιτικές έχει θέσει ποσοτικούς στόχους, κανόνες και 

υποχρεώσεις που υποστηρίζουν την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων στον 

τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας. Η ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιριακού 

δυναμικού κατέχει σημαντικό ρόλο στον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης και 

στην προστασία του κλίματος και για αυτόν τον λόγο, η ενεργειακή πολιτική υπογραμμίζει 

την ανάγκη για την προώθησή της, τόσο σε παλαιά όσο και σε νέα κτίρια. 

 

Μια άλλη κατεύθυνση αφορά στην ενεργειακή αποδοτικότητα διάφορων ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών συσκευών. Η πολιτική προβλέπει τη χρήση ειδικής σήμανσης με σκοπό την 

ενημέρωση των καταναλωτών σε σχέση με την ενεργειακή αποδοτικότητα των προϊόντων 

της αγοράς, αλλά και την τήρηση ελάχιστων προδιαγραφών ενεργειακής αποδοτικότητας. 

 

Επιπλέον, η ΕΕ προωθεί πολιτικές για την ψύξη-θέρμανση κα τη συμπαραγωγή 

ηλεκτρισμού και θερμότητας στα κτίρια, θεωρώντας ιδιαίτερα σημαντική την αξιοποίηση 

του δυναμικού συμπαραγωγής, αλλά και των τεχνολογιών ΑΠΕ στον τομέα ψύξης και 

θέρμανσης, παράλληλα με τη σχετική ευαισθητοποίηση των πολιτών στα ζητήματα αυτά. 

Ειδικότερα, οι στόχοι πολιτικής για την ενεργειακή αποδοτικότητα υποστηρίζονται άμεσα 

και έμμεσα από τα εξής: 

 Οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα (2012/27/ΕΕ) η οποία 

αντικατέστησε την οδηγία 2006/32/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση κατά την 

τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες. 

  Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (2010/31/ΕΕ). 

                                                      

15 EU Strategy for Energy System Integration. 
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 Θεσμικό πλαίσιο για τα προϊόντα που θέτει τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής 

απόδοσης.Πρότυπα εκπομπών CO2 για τα οχήματα. 

 Αύξηση των χρηματοδοτήσεων μέσω ευρωπαϊκών πόρων και προγραμμάτων. 

 Προώθηση έξυπνων μετρητών ενέργειας. 

 Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου. 

 

Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας μπορεί να επιτευχθεί τόσο μέσα από σχετικά 

μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης των υφιστάμενων υποδομών (π.χ. δημόσια και ιδιωτικά 

κτίρια) όσο και από εφαρμογές καινοτομιών στη σχεδίαση ηλεκτρικών προϊόντων που 

στοχεύουν σε προϊόντα χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας (π.χ. eco-design). Η 

βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας είναι συνδεδεμένη με άμεσα οφέλη για το 

περιβάλλον και την προστασία του κλίματος, καθώς η χρήση των φυσικών πόρων 

εξορθολογείται, ενώ παράλληλα περιορίζονται οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 

αλλά και ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της παραγωγής εν γένει.  

 

Επιπλέον, η βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα οδηγεί σε χαμηλότερο κόστος 

παραγωγής, εξαιτίας της αποδοτικότερης χρήσης ενέργειας, αλλά και περαιτέρω 

οικονομικά οφέλη από την περιορισμένη αγορά δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου για τους κλάδους που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας 

δικαιωμάτων εκπομπών. Τα παραπάνω στοιχεία επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της 

ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των επιχειρήσεων, παρέχοντας οφέλη στην απασχόληση και 

γενικότερα στην οικονομία [25]. 

 

Για την επίτευξη των παραπάνω, η ΕΕ βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης μέτρων, όπως 

ενδεικτικά: 

 Ετήσια μείωση των εθνικών πωλήσεων ενέργειας από τους προμηθευτές 

ενέργειας κατά 1.5%. 

 Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων που χρησιμοποιούνται 

από τις κεντρικές κυβερνήσεις και αναπαλαίωση σε ετήσια βάση τουλάχιστον 

του 3% των συνολικών δημόσιων κτιρίων. 

 Υποχρεωτική έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών που θα συνοδεύουν την 

πώληση και ενοικίαση των κτιρίων. 

 Θέσπιση ελαχίστων κριτηρίων ενεργειακής αποδοτικότητας και τρόπος 

σήμανσης για διάφορα ηλεκτρικά προϊόντα και συσκευές. 

 Προετοιμασία Εθνικών Σχεδίων Ενεργειακής Αποδοτικότητας κάθε 3 χρόνια 

από τα κράτη-μέλη. 

 Τη χρήση περίπου 200 εκατ. έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας και 45 

εκατ. μετρητών καυσίμων. 

 Θέσπιση εσωτερικών ενεργειακών ελέγχων σε μεγάλες επιχειρήσεις 

τουλάχιστον κάθε 4 χρόνια. 
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 Δυνατότητα των καταναλωτών να έχουν πρόσβαση σε ιστορικά και τρέχοντα 

στοιχεία κατανάλωσης. 

 Βελτίωση της γνώσης και ευαισθητοποίησης στα θέματα βελτίωσης 

ενεργειακής αποδοτικότητας – έχουν ήδη εκδοθεί κατευθυντήριες γραμμές 

από την ΕΕ. 

 

Η επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ στηρίζεται σε 

μεγάλο βαθμό στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει 

αναγνωριστεί ο ρόλος των κτιρίων, αλλά και η ανάγκη αλλαγής στον σχεδιασμό των 

προϊόντων με σκοπό τη λειτουργία τους σε συνθήκες βέλτιστης ενεργειακής 

αποδοτικότητας κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.  

 

Ειδικότερα, για τον κτιριακό τομέα η στρατηγική προβλέπει θέσπιση πιο ξεκάθαρων 

απαιτήσεων για την υλοποίηση μελετών σκοπιμότητας πριν την κατασκευή νέων κτιρίων, 

την αύξηση της ενσωμάτωσης υψηλής τεχνολογίας (π.χ. έξυπνοι μετρητές, αυτοματισμοί, 

φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων) καθώς και τη βελτίωση της πληροφόρησης των χρηστών 

μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση διαδραστικών έξυπνων συστημάτων. Τα 

μέτρα αυτά περιλαμβάνονται στην αναθεώρηση της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ που τέθηκε σε 

ισχύ τον Ιούλιο του 2018 ((EE)/2018/844) και προβλέπει: 

 Υιοθέτηση των μακροπρόθεσμων στρατηγικών για την αναβάθμιση κτιρίων της 

Οδηγίας 2012/27/ΕΚ για την ενεργειακή αποδοτικότητα. 

 Θέσπιση σαφέστερων απαιτήσεων για την υλοποίηση μελετών σκοπιμότητας 

πριν από την κατασκευή νέων κτιρίων. 

 Βελτίωση διατάξεων για τις επιθεωρήσεις συστημάτων θέρμανσης/ψύξης. 

 Αύξηση χρήσης αυτοματισμών. 

 Προώθηση συστημάτων e-mobility (π.χ. φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων σε 

ιδιωτικά και δημόσια κτίρια). 

 Ανανέωση δεικτών παρακολούθησης (π.χ. smartness indicator). 

 Βελτίωση παροχής πληροφόρησης στα εμπλεκόμενα μέρη (καταναλωτές, 

επενδυτές κ.ά.). 

 

Στον Πίνακας 5.1 συνοψίζονται όλα τα βασικά σημεία οδηγιών της ΕΕ για την ενεργειακή 

αποδοτικότητα.  
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Πίνακας 5.1: Βασικά σημεία Οδηγιών της ΕΕ για την ενεργειακή αποδοτικότητα. 

Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΕΣΔΕΑ 2015 και 2018 

Οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα  

(2012/27/ΕΕ) 

Οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων 

(2010/31/ΕΕ) 

 Εθνικό Σχέδιο δράσης ενεργειακής 

απόδοσης ανά τριετία και ετήσιες εκθέσεις 

προόδου 

 

 Εθνική πολιτική ανακαινίσεων κτιρίων 

i. Περιγραφή αποθέματος κτιρίων 

ii. Διατύπωση κύριων πολιτικών για την 

προώθηση ανακαινίσεων 

iii. Εκτίμηση αναμαινόμενης εξοικονόμησης 

ενέργειας από τις ανακαινίσεις 

iv. Ετήσια ανακαίνιση του 3% του συνολικού 

εμβαδού των κτιρίων της κεντρικής 

κυβέρνησης την περίοδο 2014-2020 

 

 Υποχρεωτικό 

i. Οι ενεργειακές εταιρείες οφείλουν να 

επιτυγχάνουν ετήσια εξοικονόμηση 

ενέργειας 1,5% της τελικής ενεργειακής 

κατανάλωσης 

ii. Εναλλακτικά μέτρα πολιτικής (φόροι, 

οικονομικά κίνητρα, ρυθμίσεις, 

εθελοντικές συμφωνίες, εκπαίδευση και 

ενημέρως, κ.α.) 

 

 Δημόσιες προμήθειες ενεργειακά 

αποδοτικών κτιρίων, προΐόντων και 

υπηρεσιων 

 

 Ενδυνάμωση καταναλωτών με εργαλεία που 

επιτρέπουν την καλύτερη διαχείριση της 

κατανάλωσης ενέργειας 

 

 Κίνητρα και υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις 

για διενέργεια ενεργειακών ελέγχων  

 

 Θέσπιση συστήματος πιστοποίησης 

ενεργειακής απόδοσης 

i. Υποχρέωση έκδοσης 

πιστοποιητικών ενεργειακής 

απόδοσης σε νέες κατασκευές και 

σε πωλήσεις και ενοικιάσιων 

κτιρίων 

 

 Επιθεώρηση συστημάτων ψύξης και 

θέρμανσης ή μέτρα ισοδύναμου 

αποτελέσματος 

 

 Σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας σε 

όλα τα νέα κτίρια μέχρι την 31
η
 Δεκεμρίου 

2020 (της 31
η
 Δεκεμβρίου 2018 για τα 

δημόσια κτίρια) 

i. Τα κράτη-μέλη καταρτίζουν εθνικά σχέδια 

αύξησης του αριθμού των κτιρίων με 

σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας 

ii. Τα σχέδια αυτά είναι δυνατόν να 

περιλαμβάνουν στόχους 

διαφοροποιημένους ανάλογα με την 

κατηγορία του κτιρίου 

 

 Προσδιορισμός ελάχιστων απαιτήσεων 

ενεργειακής απόδοσης για τα νέα κτίρια, τις 

μεγάλης κλίμακας ανακαινίσεων κτιρίων και 

την ανακατασκευής στοιχείων της κτιρίων 

(οροφές, συστήματα ψύξης-θέρμανσης, 

μονώσεις κλπ.) 

 

 Σύνταξη καταλόγου με οικονομικό κίνητρο 

και χρηματοδοτικά εργαλεία για τη βελτίωση 

της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων 
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5.3 Οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα
16

 

Η Οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα (2012/27/ΕΕ) καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 

πολιτικών και υποστηρικτικών μέτρων τα οποία θα συνδράμουν τις εθνικές κυβερνήσεις 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο να αναλάβουν δράση με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση 

του υπάρχοντος κτιριακού τους αποθέματος [25]. Για παράδειγμα: 

 Τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να θεσπίσουν ισχυρές 

μακροπρόθεσμες στρατηγικές, στοχεύοντας στην απανθρακοποίηση του 

εθνικού κτιριακού αποθέματος μέχρι το 2050, με ενδεικτικούς χρονικούς 

στόχους για το 2030, 2040 και 2050. Οι στρατηγικές αυτές οφείλουν να 

συμβάλουν στην υλοποίηση των στόχων απόδοσης που έχουν τεθεί από τα 

εθνικά σχέδια για την ενέργεια (NECPs) και το κλίμα για κάθε κράτος μέλος. 

 Τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να θέσουν τις οικονομικά 

βέλτιστες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής αποδοτικότητας για νεόδμητα 

κτίρια, υφιστάμενα που αναβαθμίζονται ριζικά καθώς και για κτίρια όπου 

αναβαθμίζονται μερικώς, με αντικατάσταση ή αναβάθμιση μερικών δομικών 

τους στοιχείων, όπως για παράδειγμα το σύστημα θέρμανσης και ψύξης, η 

οροφή και οι τοίχοι. 

 Όλα τα νεόδμητα κτίρια πρέπει να χαρακτηρίζονται ως κτίρια σχεδόν 

μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (NZEB) από τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Από 

τον Δεκέμβριου του 2018, όλα τα νεόδμητα δημόσια κτίρια οφείλουν να είναι 

NZEB.  

 Τα πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) πρέπει να εκδίδονται όταν ένα 

κτίριο πωλείται ή νοικιάζεται, και πλάνα επιθεώρησης των συστημάτων 

θέρμανσης και ψύξης πρέπει να θεσπιστούν. 

 Η ηλεκτροκίνηση υποστηρίζεται μέσω της εισαγωγής ελάχιστων απαιτήσεων 

για τα πάρκα αυτοκινήτων μεγαλύτερα ενός συγκεκριμένου μεγέθους καθώς 

και μέσω ελάχιστων υποδομών για μικρότερα κτίρια. 

 Ένα προαιρετικό πλάνο για την αξιολόγηση της έξυπνης ετοιμότητας των 

κτιρίων εισάγεται. 

 Οι έξυπνες τεχνολογίες προωθούνται, συμπεριλαμβάνοντας προϋποθέσεις, για 

την εγκατάσταση αυτοματισμών και συστημάτων ελέγχου στα κτίρια και για τις 

συσκευές που ρυθμίζουν τη θερμοκρασία σε επίπεδο δωματίου. 

 Τίθεται ως ζήτημα η υγεία και η ευζωία των χρηστών ενός κτιρίου, για 

παράδειγμα μέσω της συνεκτίμησης του θέματος της ποιότητας του αέρα και 

του αερισμού. 

                                                      

16 Energy Performance of Buildings directive – EPBD. 
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 Τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διαμορφώσουν λίστες με 

τα εθνικά επενδυτικά μέτρα με γνώμονα την βελτίωση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας των κτιρίων. 

5.4 Η σημασία των επενδύσεων στον τομέα της Ενεργειακής Απόδοσης 

Προς επίρρωση των δράσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την ενίσχυση του χρηματοδοτικού πλαισίου των 

επενδύσεων στη ενεργειακή αποδοτικότητα, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών 

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 

Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), πράγμα που, τελικά, θα συμβάλει στη βελτίωση των οικονομικών 

όρων των επενδύσεων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης στην αγορά. 

 

Επίσης, τον Οκτώβριο του 2020, η Κομισιόν παρουσίασε την στρατηγική, Κύμα 

Ανακαινίσεων, ως μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η στρατηγική 

περιλαμβάνει ένα σχέδιο δράσης με σαφή νομοθετικα και επενδυτικά μέτρα με σκοπό την 

ενίσχυση των κτιριακών αναβαθμίσεων. Στόχος της είναι ο διπλασιασμός, τουλάχιστον, 

του ετήσιου ποσοστού ενεργειακών αναβαθμίσεων των κτιρίων, μέχρι το 2030 και η 

προαγωγή των ριζικών ανακαινίσεων.  

 

Το νέο Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα θα στηρίξει τους πολίτες της ΕΕ που πλήττονται 

περισσότερο ή κινδυνεύουν από ενεργειακή φτώχεια ή φτώχεια κινητικότητας. Θα 

συμβάλει στον μετριασμό του κόστους για τα άτομα που είναι περισσότερο εκτεθειμένα 

στις αλλαγές, ώστε να διασφαλιστεί ότι η μετάβαση είναι δίκαιη και δεν αφήνει κανέναν 

στο περιθώριο. Θα παρέχει χρηματοδότηση ύψους 72.2 δισ. ευρώ σε διάστημα 7 ετών για 

την ανακαίνιση κτιρίων, την πρόσβαση σε μετακινήσεις μηδενικών και χαμηλών 

εκπομπών, ή ακόμη και τη στήριξη του εισοδήματος [27]. 

Οι επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση διεγείρουν την οικονομία, ειδικότερα τον 

κατασκευαστικό κλάδο, ο οποίος παράγει περίπου το 9% του Ακαθάριστου Εθνικού 

Προϊόντος της Ευρώπης και είναι υπεύθυνος για την παροχή 18 εκατομμυρίων θέσεων 

εργασίας. Η ενίσχυση της αγοράς των κτιριακών αναβαθμίσεων επωφελεί ιδιαίτερα τις 

μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις , καθώς ευθύνονται για το 70% της προστιθέμενης αξίας του 

κτιριακού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης [27]. 

5.5 Εθνική πολιτική για την ενέργεια και το κλίμα [28] 

Στην Ελλάδα, οι βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής της ΕΕ έχουν ενσωματωθεί στο ΕΣΕΚ, 

το οποίο δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2019 και αποτελεί το βασικό εργαλείο 

ενεργειακής πολιτικής της χώρας για την επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων την 

περίοδο 2021-2030. Το ΕΣΕΚ περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής, τα οποία 

λαμβάνουν υπόψη το δυναμικό, τις τεχνικές ιδιαιτερότητες και τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του ελληνικού ενεργειακού συστήματος στους τομείς της παραγωγής, 

διάθεσης και κατανάλωσης ενέργειας [25]. Συγκεκριμένα προβλέπει: 
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 Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2030 κατά τουλάχιστον 

42% σε σύγκριση με το επίπεδο των εκπομπών το 1990 (και 56% έναντι του 

2005). 

 Αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ τουλάχιστον σε 35% της τελικής κατανάλωσης 

ενέργειας μέχρι το 2030 και μερίδιο των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή 61%-64% 

έως το 2030. 

 Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΕΑ) κατά τουλάχιστον 38% μέχρι το 

2030 σε σύγκριση με προβλέψεις που έγιναν το 2007. 

 Μηδενικό μερίδιο του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή έως το 2028. 

 

Η ενεργειακή πολιτική της χώρας για την επόμενη δεκαετία αποσκοπεί στη βιώσιμη 

ανάπτυξη όλων των τομέων της οικονομίας, στην ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα με 

ιδιαίτερη μέριμνα στην περιβαλλοντική προστασία και την καταπολέμηση της κλιματικής 

αλλαγής με τον βέλτιστο οικονομικά τρόπο, την εδραίωση της Ελλάδας ως ενεργειακού 

κόμβου με ισχυρή συμβολή στην ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ, στον εκσυγχρονισμό και 

την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών, στη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού 

ενέργειας (εισαγωγές) και στη δημιουργία ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος σε 

συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων και μηχανισμών. 

Το μέγεθος της φιλοδοξίας των στόχων του ΕΣΕΚ είναι τεράστιο, γεγονός που υποδεικνύει 

συγχρόνως τη δυσκολία του εγχειρήματος [25]. 

 

Για να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου πρέπει να 

υπερδιπλασιαστεί η ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ και η τελική κατανάλωση 

ενέργειας, με βάση τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, στην ουσία να 

αποσυνδεθεί από την οικονομική ανάπτυξη. Ο τομέας ηλεκτρισμού θα έχει κομβικό ρόλο 

σε αυτή την προσπάθεια, καθώς η ανάπτυξη των ΑΠΕ θα προέλθει κυρίως από την 

ηλεκτροπαραγωγή με σημαντική ανάπτυξη νέων αιολικών και φωτοβολταϊκών μονάδων 

που μαζί με νέες μονάδες φυσικού αερίου θα υποκαταστήσουν το έλλειμμα ισχύος που 

θα αφήσει η απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων. 

5.6 Μακροχρόνια στρατηγική για το 2050 

Το νομοθετικό πακέτο «Καθαρή Ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», υποχρεώνει τα 

κράτη-μέλη της ΕΕ να αναπτύξουν εθνικές μακροχρόνιες στρατηγικές για την επίτευξη 

κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050. Ο στόχος για ουδετερότητα ως προς το κλίμα 

σημαίνει πως θα πρέπει να επιτευχθούν μηδενικές συνολικές εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου (ΑτΘ), με την έννοια του αλγεβρικού αθροίσματος θετικών και τυχόν 

αρνητικών εκπομπών.  

 

Σύμφωνα με τη Μακροχρόνια Στρατηγική για το 2050 και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, η ουδετερότητα ως προς το κλίμα θεωρείται ότι διασφαλίζεται από την 

οριστική αποθήκευση ΑτΘ σε υπόγειους σχηματισμούς ή σε υλικά, ενώ η αποθήκευση 
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��� που δεσμεύεται από τον αέρα ή από βιομάζα θεωρείται ότι αποτελεί αρνητική 

εκπομπή. Για τον ενεργειακό τομέα κλιματική ουδετερότητα σημαίνει μηδενικές καθαρές 

εκπομπές από καύση ορυκτών καυσίμων, όταν συνυπολογιστούν οι εκπομπές που 

αποθηκεύονται οριστικά, καθώς και οι αρνητικές εκπομπές. 

 

Η Ελλάδα, όπως κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ, μέσα από τη Μακροχρόνια Στρατηγική 2050 

αξιολογεί τις εναλλακτικές λύσεις για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, εκτιμώντας τις 

δυνατότητες μετασχηματισμού του ενεργειακού συστήματος σε εθνικό επίπεδο, 

θεωρώντας ως δεδομένη την επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ για το 2030. 

 

Η Μακροχρόνια Στρατηγική προς την κλιματική ουδετερότητα το 2050 περιλαμβάνει 

βασικές πολιτικές που ταξινομούνται στους εξής άξονες: 

 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. 

 Εξηλεκτρισμός μεταφορών και θερμότητας. 

 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 Καθαρή κινητικότητα στον τομέα των μεταφορών. 

 Βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και κλιματική ουδετερότητα. 

 Υποδομές σε δίκτυα και πολιτικές ολοκλήρωσης αγορών. 

 Βιοοικονομία. 

 

Για την περίοδο 2031-2050 ο τομέας ηλεκτροπαραγωγής θα έχει κρίσιμο ρόλο, καθώς 

είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό να μειωθούν δραστικά οι εκπομπές του. Έτσι, σε 

συνδυασμό με τον εξηλεκτρισμό, άλλοι τομείς θα μπορέσουν να μειώσουν τις εκπομπές 

τους και κυρίως οι τομείς μεταφορών και θερμότητας. Σημειώνεται πως ο εξηλεκτρισμός 

της τελικής κατανάλωσης ενέργειας επιτυγχάνει μείωση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου επειδή παράγεται από ΑΠΕ και βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση στους 

τομείς τελικής κατανάλωσης. Περιορίζει έτσι την κατανάλωση κλιματικά ουδέτερων 

καυσίμων, τα οποία καθώς είναι ηλεκτροβόρα θα αύξαναν τις συνολικές ανάγκες του 

συστήματος ηλεκτρισμού. Τα κλιματικά ουδέτερα καύσιμα θα καλύπτουν επομένως 

τμήμα της τελικής κατανάλωσης, όπου δεν είναι δυνατός ο εξηλεκτρισμός. 

 

Ιδιαίτερα σημαντικός, ωστόσο, είναι ο ρόλος της εξοικονόμησης ενέργειας σε όλους τους 

τομείς της τελικής κατανάλωσης ενέργειας, κυρίως στα κτίρια και τις συσκευές και 

εξοπλισμούς. Η δραστική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιτυγχάνεται μέσω της 

εξοικονόμησης ενέργειας, κυρίως με την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, τη χρήση 

πιο αποδοτικών συσκευών και εξοπλισμού προηγμένης τεχνολογίας και του 

εξηλεκτρισμού επειδή η χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στις μεταφορές (ηλεκτρικά 

αυτοκίνητα) και για θέρμανση (αντλίες θερμότητας) είναι πολύ πιο αποδοτική ενεργειακά 

από τη χρήση καυσίμων. 
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Στις βασικές πολιτικές περιλαμβάνεται η ισχυρή ανάπτυξη των ΑΠΕ, οι οποίες το 2050 θα 

έχουν μερίδιο στην ηλεκτροπαραγωγή μεταξύ 85-90%. Καθώς, όμως, η παραγωγή 

κλιματικά ουδέτερων καυσίμων αυξάνει δυσανάλογα τον όγκο της ηλεκτροπαραγωγής 

θεωρείται σκόπιμος ο, κατά το δυνατόν, περιορισμός της χρήσης τους [25]. 

5.7 Εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την ενεργειακή αποδοτικότητα  

Οι πολιτικές της ΕΕ ορίζουν το ευρύτερο πλαίσιο ενώ τα κράτη-μέλη καλούνται να 

εφαρμόσουν πολιτικές και δράσεις που θα υποστηρίξουν την επίτευξη των στόχων. Στην 

Ελλάδα, η βασική νομοθεσία για τα ζητήματα ενεργειακής αποδοτικότητας περιλαμβάνει:  

 τον Ν.3855/2010 «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την 

τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις», ο οποίος αποτελεί 

την εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/32/ΕΕ και  

 τον Ν.4342/2015 «Ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 

2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 

2006/32/ΕΚ».  

Στον Πίνακας 5.2 συνοψίζονται τα εθνικά μέτρα πολιτικής που αφορούν στην ανακαίνιση 

κτιρίων. 

 

Πίνακας 5.2: Οριζόντια εθνικά μέτρα πολιτικής για την ανακαίνιση κτιρίων. 

Οριζόντια Μέτρα 

Πολιτικής (2014-2024) 

Επιπλέον Μέτρα 

Πολιτικής για την 

ανακαίνιση κτιρίων 

Επιπλέον μέτρα για την 

ανακαίιση δημόσιων 

κτιρίων 

Εξοικονόμηση κατ’οίκον 

Κανονισμός Ενεργειακής 

Απόδοσης Κτιρίων  (από 

το 2010) 

Ολοκληρωμένος 

Σχεδιασμός ΟΤΑ και 

συμφωνία Δημάρχων 

(από το 2009) 

Εξοικονομώ Ι & ΙΙ στους 

Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

Υποχρεωτική 

εγκατάσταση 

ηλιοθερμικών 

συστημάτων σε νέες 

κατοικίες (από το 2011) 

Επεμβάσεις 

εξοικονόμησης ενέργειας 

στα δημόσια κτίρια (από 

το 2010) 

Ενεργειακή αναβάθμιση 

κατοικιών 

Υποχρεωτική 

εγκατάσταση 

ηλιοθερμικών 

συστημάτων στα κτίρια 

τριτογενούς τομέα (από 

το 2011) 

Επεμβάσεις βελτίωσης της 

ενεργειακής 

αποδοτικότητας στα 

σχολικά κτίρια (από το 

2011) 
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Ενεργειακή αναβάθμιση 

δημόσιων κτιρίων 

Ενίσχυση μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων στους 

τομείς μεταποίησης, 

τουρισμού, εμπορίου, 

υπηρεσιών (από το 2013) 

Υποχρεωτική 

αντικατάσταση όλων των 

λαμπτήρων χαμήλης 

ενεργειακής απόδοσης 

στο δημόσιο (από 2006) 

Εφαρμογή συστήματος 

ISO5001 στον δημόσιο 

τομέα 

 

Ενεργειακοί υπεύθυνοι σε 

κτίρια του δημοσίου και 

ευρύτερου δημόσιου 

τομέα (από το 2014) 

Ενεργειακή αναβάθμιση 

σε κτίρια επαγγελματικής 

χρήσης μέσω 

Επιχειρήσεων 

Ενεργειακών Υπηρεσιών 

 

Ενεργειακή αναβάθμιση 

δημοσίων κτιρίων (από το 

2018) 

Δράσεις εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης 
 

Ταμείο Χαρτοφυλακίου με 

την επωνυμία «Ταμείο 

Υποδοχών» - Έργα 

Ενεργειακής Αναβάθμισης 

δημόσιων κτιρίων (από το 

2018) 

Ανάπτυξη ευφυών 

συστημάτων μέτρησης 

ενέργειας 

  

Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΕΣΔΕΑ 2015 και 2018 

  



Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Κτιρίων - Αγγελική Κιτσοπούλου - Αθήνα, 2022 

 

 
63 January 11, 2022 

6. Εναρμόνιση εθνικής νομοθεσίας & πραγματικότητας περί 

κτιρίων με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις 

6.1 Χρονική εξέλιξη εθνικών απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση 

των κτιρίων 

6.1.1 Κανονισμός Θερμομόνωσης Κτιρίων 

Με το Π.Δ. της 1.6/1979 εισάγεται στην ελληνική νομοθεσία ο Κανονισμός Θερμομόνωσης 

Κτιρίων, σύμφωνα με τον οποίο ορίζονται οι απαιτήσεις θερμομόνωσης στις 

κατοικούμενες κτιριακές κατασκευές και έχει ισχύ μέχρι και σήμερα. 

 

Ο ΚΘΚ καθορίζει τις απαιτήσεις για τη θερμική προστασία των κατασκευών, επιβάλλει τη 

σύνταξη σχετικής μελέτης θερμομόνωσης για κάθε νέο κτίριο που κατασκευάζεται και 

στοχεύει στον περιορισμό των θερμικών απωλειών και της κατανάλωσης ενέργειας. 

Καθίσταται λοιπόν, υποχρεωτική η χρήση των θερμομονωτικών υλικών και μέσω του ΚΘΚ 

υπολογίζεται η ελάχιστη απαιτούμενη θερμομόνωση ως συνολικός συντελεστής 

θερμοπερατότητας του κτιρίου, με αποτέλεσμα ο κατασκευαστής να επιλέγει ο ίδιος τον 

τρόπο της θερμομόνωσης.  

6.1.2 Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 

Με την Κ.Υ.Α 5825/2010, η οποία αναθεωρήθηκε με την 178581/2017 όμοια, εγκρίθηκε ο 

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝAK), σύμφωνα με τον οποίο προβλέπεται 

η ενσωμάτωση ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού των κτιρίων με σκοπό τη 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία 

του περιβάλλοντος, με συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν κυρίως: 

 Στην εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. 

 Στην ενεργειακή κατάταξη κτιρίων (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης). 

 Στις ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης 

και εγκαταστάσεων κλιματισμού. 

 

Ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων αποσκοπεί στη μείωση της κατανάλωσης 

συμβατικής ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό (ΘΨΚ), φωτισμό και παραγωγή 

ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με την ταυτόχρονη διασφάλιση συνθηκών άνεσης στους 

εσωτερικούς χώρους των κτιρίων. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσω του ενεργειακά 

αποδοτικού σχεδιασμού του κελύφους, της χρήσης ενεργειακά αποδοτικών δομικών 

υλικών και ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

(ΑΠΕ) και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ).  
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Ο ΚΕΝΑΚ καθορίζει το μεθοδολογικό πλαίσιο σχεδιασμού των κτιρίων, τις ελάχιστες 

απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων, τον τύπο και το περιεχόμενο της 

Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) των κτιρίων ή κτιριακών μονάδων, τη διαδικασία 

και τη συχνότητα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων των κτιρίων και των 

συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, τον τύπο και το περιεχόμενο του εκδιδόμενου 

Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), τη διαδικασία έκδοσής του, τον έλεγχο της 

διαδικασίας ενεργειακής επιθεώρησης, τα προς τούτο αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε 

άλλο ειδικότερο θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια. Με τον ΚΕΝΑΚ καθορίζονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές και οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων σχεδόν 

μηδενικής κατανάλωσης. 

 

Η ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου ή μιας κτιριακής μονάδας, προσδιορίζεται βάσει της 

υπολογιζόμενης ή της πραγματικής χρήσης ενέργειας και αντικατοπτρίζει τη συνήθη 

ενέργεια που καταναλώνει το κτίριο για θέρμανση χώρου, ψύξη χώρου, ζεστό νερό για 

οικιακή χρήση, αερισμό, φωτισμό και άλλα τεχνικά συστήματα του κτιρίου. Εκφράζεται με 

αριθμητικό δείκτη χρήσης πρωτογενούς ενέργειας σε kWh/!�a, με σκοπό τόσο την 

πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης όσο και τη συμμόρφωση με τις ελάχιστες 

απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης. 

 

Οι ενεργειακές ανάγκες για θέρμανση χώρου, ψύξη χώρου, ζεστό νερό οικιακής χρήσης, 

φωτισμό, αερισμό και άλλα τεχνικά συστήματα του κτιρίου υπολογίζονται με τρόπο ώστε 

να διασφαλίζονται τα βέλτιστα επίπεδα υγιεινής, ποιότητας του αέρα εσωτερικού χώρου 

και άνεσης. 

 

Ο υπολογισμός της πρωτογενούς ενέργειας βασίζεται σε συντελεστές πρωτογενούς 

ενέργειας ή συντελεστές στάθμισης ανά φορέα ενέργειας, οι οποίοι μπορούν να 

βασίζονται στους εθνικούς, περιφερειακούς ή τοπικούς ετήσιους, και πιθανόν επίσης 

εποχιακούς ή μηνιαίους, σταθμισμένους μέσους όρους ή σε πιο συγκεκριμένες 

πληροφορίες που διατίθενται για μεμονωμένα αστικά συστήματα. Οι συντελεστές 

πρωτογενούς ενέργειας ή συντελεστές στάθμισης ανά φορέα ενέργειας καθορίζονται στον 

ΚΕΝΑΚ [29]. Κατά την εφαρμογή αυτών των συντελεστών για τον υπολογισμό της 

ενεργειακής απόδοσης, επιδιώκεται η βέλτιστη ενεργειακή απόδοση του κελύφους του 

κτιρίου. Στον ΚΕΝΑΚ μπορεί να καθορίζονται πρόσθετοι αριθμητικοί δείκτες συνολικής 

χρήσης πρωτογενούς ενέργειας και εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται 

σε "# ��2%&/!�(. 

 

Κατά τον καθορισμό των συντελεστών πρωτογενούς ενέργειας με σκοπό τον υπολογισμό 

της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, συνυπολογίζεται η ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές που παρέχει ο φορέας ενέργειας. Δεν συνυπολογίζεται η ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές που παράγεται και χρησιμοποιείται επιτόπου με τη διαδικασία του 

ενεργειακού συμψηφισμού. 
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Η μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων βασίζεται στα 

ευρωπαϊκά πρότυπα και καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τα εξής: 

 Tα πραγματικά θερμικά χαρακτηριστικά του κτιρίου 

i. Θερμοχωρητικότητα 

ii. Θερμομόνωση 

iii. Θερμογέφυρες 

 Την εγκατάσταση θέρμανσης και παροχής ΖΝΧ, συμπεριλαμβανομένων των 

χαρακτηριστικών των θερμομονώσεών τους. 

 Την εγκατάσταση κλιματισμού, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών 

των θερμομονώσεών της. 

 Το φυσικό και μηχανικό αερισμό, που μπορεί να περιλαμβάνει και την 

αεροστεγανότητα. 

 Την εγκατάσταση γενικού φωτισμού (στα κτίρια του τριτογενή τομέα). 

 Τον σχεδιασμό, τη θέση και τον προσανατολισμό του κτιρίου, 

περιλαμβανομένων των εξωτερικών κλιματικών συνθηκών. 

 Τα παθητικά και υβριδικά ηλιακά συστήματα και την ηλιακή προστασία. 

 Την παθητική θέρμανση και το δροσισμό, 

 Τις κλιματικές συνθήκες εσωτερικού χώρου, λαμβάνοντας υπόψη και τις 

συνθήκες σχεδιασμού εσωτερικού κλίματος. 

 Τα εσωτερικά φορτία. 

 

Λαμβάνεται υπόψη η θετική επίδραση των κατωτέρω παραγόντων: 

 Των τοπικών συνθηκών έκθεσης στον ήλιο, των ενεργητικών ηλιακών 

συστημάτων και άλλων συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ΖΝΧ και παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας βασιζόμενων σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. 

 Της ωφέλιμης θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης με 

συμπαραγωγή. 

 Των συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης σε κλίμακα περιοχής ή 

οικοδομικού τετραγώνου. 

 Του φυσικού φωτισμού. 

6.2 Κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης  

Τα Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (NZEB) εισήχθηκαν στην εθνική 

νομοθεσία, με τροποποίηση, τον Ιούνιο του 2010 και συμπίπτουνμε τον ακριβή ορισμό 

της Οδηγίας για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των Κτιρίων. 

 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/91/ΕΚ, ως κτίριο NZEB ορίζεται: «Ένα κτίριο με πολύ υψηλή 

ενεργειακή απόδοση, όπου η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που 
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απαιτείται θα πρέπει να συνίσταται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές, περιλαμβανομένης της παραγομένης επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου». 

 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2012/27/ΕΚ, «Το βέλτιστο από πλευράς κόστους επίπεδο 

ελάχιστων προδιαγραφών πρέπει να ευρίσκεται εντός των επιπέδων απόδοσης, όπου η 

ανάλυση της σχέσης κόστους − οφέλους για ολόκληρο τον εκτιμώμενο οικονομικό κύκλο 

ζωής είναι θετική και συγκρίνεται με τις ισχύουσες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής 

απόδοσης». 

 

Όσον αφορά στην κατασκευή NZEB στην Ελλάδα, ο νόμος ορίζει ότι μετά από την 1η 

Ιανουάριουτου 2019, κάθε νέο κτίριο του δημοσίου τομέα θα πρέπει να είναι NZEB. Η 

υποχρέωση αυτή ισχύει επίσης και για όλα τα νέα κτίρια που θα κατασκευαστούν μετά 

την 1η του Ιουνίου 2021. Ο νόμος αυτός εναρμονίζεται με τον στόχο και την υποχρέωση 

που έχει τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Οδηγίας 2010/31/EU για την 

ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και τη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας μέσω 

του Νόμου 4122 για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και λοιπές διατάξεις 19/2/2013 Αρ.Φύλλου 

42.  

 

Τα νέα κτίρια, επομένως, πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες νομοθετικά ενεργειακές 

προδιαγραφές κατά ΚΕΝΑΚ και η ΜΕΑ πρέπει να τεκμηριώνει την κατάταξή τους στην 

ενεργειακή κατηγορία Α. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ένα τέτοιο κτίριο πρέπει να 

καταναλώνει λιγότερη από τη μισή ενέργεια από αυτή που θα κατανάλωνε αν ήταν 

κατασκευασμένο με τις ελάχιστες προδιαγραφές που τέθηκαν με τον πρώτο ΚΕΝΑΚ του 

2011. 

 

Σύμφωνα, μάλιστα, με το Άρθρο 115 / ΝΟΚ2020, «Κίνητρα για τη δημιουργία κτιρίων με 

σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας», 

 Εάν το κτίριο κατατάσσεται, σύμφωνα με τη ΜΕΑ, στην ανώτερη κατηγορία 

ενεργειακής απόδοσης του ΚΕΝΑΚ, που εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία 

ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.6.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 2367), ο συντελεστής δόμησης αυξάνεται 

κατά 5 %. 

 Σε κτίρια με χρήση κατοικίας με κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 

μικρότερης του 16% του Κτιρίου Αναφοράς του ΚΕΝΑΚ, σύμφωνα με την ΜΕΑ, 

ο συντελεστής δόμησης αυξάνεται κατά 10%. Αντίστοιχα, σε κτίρια χρήσεων 

πλην της κατοικίας, με κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας μικρότερη του 

16% του Κτιρίου Αναφοράς, που παρουσιάζουν ταυτόχρονα εξαιρετική 

περιβαλλοντική απόδοση, ο συντελεστής δόμησης αυξάνεται κατά 10%. Η 

περιβαλλοντική τους απόδοση τεκμηριώνεται με χρήση διεθνώς 

αναγνωρισμένων πρωτοκόλλων περιβαλλοντικής αξιολόγησης, όπως LEED, 

BREAM και DGNB. Για την εφαρμογή της παρούσας, ως εξαιρετική 



Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Κτιρίων - Αγγελική Κιτσοπούλου - Αθήνα, 2022 

 

 
67 January 11, 2022 

περιβαλλοντική απόδοση θεωρείται αυτή που είναι ισοδύναμη ή καλύτερη 

από το LEED Gold, BREEAM Very Good ή DGNB Silver. 

 

Οι εξελίξεις αυτές συνδυάζονται, παράλληλα, με τους νέους εφαρμοστικούς κανονισμούς 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα των συσκευών 

(Ecodesign και Energy Labelling), που ήδη ισχύουν, για το σύνολο των προϊόντων που 

εγκαθίσταται στα κτίρια. 

6.3 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης  

Σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίων 

περιλαμβάνει: 

 Την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας και τιμές 

αναφοράς, όπως ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, ώστε να 

επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ή στους ενοικιαστές του κτιρίου ή της κτιριακής 

μονάδας να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοσή του. Το 

πηλίκο της υπολογιζόμενης κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας kWh/!� του 

εξεταζόμενου κτιρίου προς την υπολογιζόμενη κατανάλωση πρωτογενούς 

ενέργειας του κτιρίου αναφοράς17 kWh/!� αποτελεί το κριτήριο για την 

κατάταξη του κτιρίου στην αντίστοιχη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (Α+, Α, 

Β+, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η).  

 Πρόσθετες πληροφορίες, όπως τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, την 

υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του 

κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, την ετήσια πραγματική 

κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, το ποσοστό 

συμμετοχής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη συνολική κατανάλωση 

ενέργειας, τις υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου 

του άνθρακα ("#/!�), την εκτίμηση του ενεργειακού επιθεωρητή σχετικά με 

την αξιολόγηση της ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος.   

 Συστάσεις οικονομικά συμφέρουσες για τη βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, εκτός εάν δεν υπάρχει εύλογη 

δυνατότητα σχετικής βελτίωσης σε σύγκριση με τις ισχύουσες απαιτήσεις για 

την ενεργειακή απόδοση.  

                                                      

17 Το κτήριο αναφοράς καθορίζεται να είναι το ίδιο με το υπό μελέτη κτήριο. Θεωρείται πως έχει 

τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισμό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας 

με το εξεταζόμενο κτήριο. Πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές και έχει καθορισμένα τεχνικά 

χαρακτηριστικά τόσο στα εξωτερικά δομικά στοιχεία του, όσο και στα Η/Μ τεχνικά συστήματα που 

αφορούν στη ΘΨΚ των εσωτερικών χώρων, στην παραγωγή ΖΝΧ και στο φωτισμό. 
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Από την 1η Ιανουαρίου 2021 κάθε κτίριο ή κτιριακή μονάδα που διατίθεται προς πώληση 

ή προς μίσθωση, απαιτείται να έχει ήδη ΠΕΑ, ώστε να δηλώνεται ο δείκτης ενεργειακής 

απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία) σε όλες τις εμπορικές διαφημίσεις και καταχωρήσεις, 

δηλαδή σε κάθε αγγελία στον τύπο ή σε ηλεκτρονικά μέσα, όπως και σε κάθε ανάρτηση - 

αναφορά στα μεσιτικά γραφεία να δηλώνεται με ευκρίνεια η ενεργειακή κατηγορία του 

κτιρίου, ώστε η ενεργειακή κατάταξη της ιδιοκτησίας να αποτελεί βασικό συγκριτικό 

στοιχείο για την διαμόρφωση της επιλογής του ενδιαφερόμενου αγοραστή/ενοικιαστή.  

 

Η υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ υπάρχει [30]:  

 Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας και 

αφορά τα κτίρια με οικοδομική άδεια που εμπίπτουν στις διατάξεις του ΚΕΝΑΚ. 

 Μετά την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας. 

 Κατά την πώληση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, μέχρι την ενεργοποίηση της 

Ταυτότητας του Κτιρίου. 

 Κατά τη μίσθωση (μακροχρόνια, βραχυχρόνια, υπεκμίσθωση) σε νέο 

ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, μέχρι την ενεργοποίηση της 

Ταυτότητας του Κτιρίου. 

 Για κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των διακοσίων πενήντα τετραγωνικών 

μέτρων (250 τ.μ.), τα οποία χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες του δημόσιου 

και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, και τα οποία 

επισκέπτεται συχνά το κοινό. 

 

Τα κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας και τα μεμονωμένα κτίρια με 

συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από πενήντα τετραγωνικά μέτρα (50 !�) 

εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ, όμως, η έκδοση ΠΕΑ είναι δυνατή εφόσον 

το επιθυμεί ο ιδιοκτήτης τους.  

 

Το ΠΕΑ ισχύει για δέκα χρόνια, εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου 

πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης 

και πρέπει να εκδοθεί νέο. 

6.4 Το κτιριακό απόθεμα στην Ελλάδα  

Σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΛΣΤΑΤ, ως κανονική κατοικία εννοείται, «Η μόνιμη και 

ανεξάρτητη κατασκευή, η οποία προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία ενός 

νοικοκυριού για τουλάχιστον ένα έτος». Στην 
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Εικόνα 6.1 παρουσιάζεται η κατάσταση των κατοικιών (νοικοκυριών). 

 

Σύμφωνα με την Απογραφή Κτιρίων του 2011, οι κατοικίες στην Ελλάδα το 2011 ήταν 

συνολικά 6.4 εκατ., εκ των οποίων 4.1 εκατ. κατοικούμενες. Από αυτές το μεγαλύτερο 

τμήμα (1.4 εκ. κτήρια) κτίστηκε στη δεκαετία του ’70. Στη δεκαετία του 2000 κτίστηκαν 

986 χιλ. κτίρια, περίπου όσα και τις προηγούμενες δεκαετίες του ’80 και ’90. Η 

πλειονότητα των κτισμάτων (περίπου το 55%) έχει ηλικία άνω των 40 ετών18 (

                                                      

18 Κτίστηκαν πριν από το 1981 και επομένως δεν έχουν καθόλου ή έχουν χαμηλά επίπεδα 

θερμικής προστασίας. 
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). Το ποσοστό των κτιρίων χωρίς μόνωση έχει μειωθεί σε 9% για τα κτίρια που κτίστηκαν 

μετά το 2001 (7.8% για τα κτίρια μετά το 2006), όταν τα 2/3 των κτιρίων που κτίστηκαν 

πριν το 1981 και το 41.5% των κτιρίων που κτίστηκαν μεταξύ 1981-1990 δεν είχαν κανενός 

είδους μόνωση.  

 

Συνολικά, αν και καταγράφεται βελτίωση της μόνωσης των κτιρίων, ειδικά μετά το 1991, 

το μεγαλύτερο τμήμα του κτιριακού αποθέματος παραμένει με ελλείψεις που έχουν 

σημαντικές επιπτώσεις στην κατανάλωση ενέργειας. Η ηλικιακή κατανομή (Εικόνα 6.3) και 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υφιστάμενου αποθέματος κατοικιών στην Ελλάδα, όπως η 

μόνωση, δημιουργούν την ανάγκη για μεγάλης έκτασης παρεμβάσεις εξοικονόμησης 

ενέργειας. Οι παρεμβάσεις αυτές, εφόσον υλοποιηθούν, μπορούν να συμβάλουν 

σημαντικά τόσο στην εξοικονόμηση ενέργειας, όσο και στην τόνωση της εγχώριας 

οικονομικής δραστηριότητας. 

 

Ανάλογα με τη χρήση των κτιρίων, στον Πίνακας 6.1παρουσιάζεται η κατανομή τους για το 

έτος απογραφής 2011. Δίνοντας έμφαση στα κτίρια με χρήση κατοικίας, το ποσοστό αυτό 

είναι 55%, υποδηλώνοντας το σημαντικό δυναμικό για την ενεργειακή αναβάθμισή τους. 
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Πίνακας 

6.1: 

Πλήθος 

κτιρίων 

ανά 

χρήση, 

έτος 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Απογραφή Κτιρίων, Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2011. 

Εικόνα 6.1: Κατάσταση κατοικιών (νοικοκυριών) [31]. 
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Εικόνα 6.2: Κανονικές κατοικίες κατά περίοδο κατασκευής και τύπο κτιρίου [31]. 

 

Εικόνα 6.3: Κατανομή κτιρίων με βάση την περίοδο κατασκευής, έτος απογραφής 2011 

[31]. 
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Πίνακας 6.2: Τύπος κτιρίου όπου βρίσκεται η κατοικία. 

Τύπος κτιρίου όπου βρίσκεται η κατοικία 

Μονοκατοικία Διπλοκατοικία Πολυκατοικία 

Κτίριο που η κύρια 

χρήση του δεν 

είναι κατοικία 

2,457,437 1,049,001 2,846,083 19,380 

38.6 % 16.5 % 44.7 % 0.3 % 

Πηγή: Απογραφή Κτιρίων, Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2011. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των κανονικών κατοικιών, 22.6%, κατασκευάστηκαν την περίοδο 

1971 – 1980. Επίσης, ποσοστό 44,7% του συνόλου των κανονικών κατοικιών βρίσκεται σε 

πολυκατοικίες με τη συντριπτική πλειοψηφία τους (96.1%) να είναι σε αστικά κέντρα 

(Πίνακας 6.2). 

 

Το συνολικό εμβαδό στις εκδοθείσες άδειες κατασκευής νέων οικοδομών ή προσθηκών 

οικοδομών έχει μειωθεί το 2019 κατά 77% σε σύγκριση με το 2008, για κτίρια κάθε 

χρήσης. Ως αποτέλεσμα, παρά τη συμμόρφωση της Ελλάδας με την ευρωπαϊκή οδηγία για 

την ενεργειακή απόδοση στα κτίρια, τα οφέλη από τα βελτιωμένα πρότυπα απόδοσης δεν 

έχουν ιδιαίτερο αντίκτυπο στον τομέα των κτιρίων, καθώς δεν υπήρξαν πολλές νέες 

κατασκευές από το 2010 και μετά. 

6.4.1 Ανάλυση στατιστικών αποτελεσμάτων για την ενεργειακή απόδοση 

κτιρίων χρονικής περιόδου 2011-2019 

Από το έτος 2011 μέχρι και το έτος 2019 έχουν εκδοθεί συνολικά 1,815,232 Πιστοποιητικά 

Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) Κτιρίων, εκ των οποίων το 16.89% αφορά σε κτίρια 

τριτογενούς τομέα (306,487 Π.Ε.Α.) και το 83.11% αφορά σε κτίρια κατοικιών (1,508,745 

Π.Ε.Α.). 

 

Τα εκδοθέντα Π.Ε.Α. αφορούν κυρίως σε παλαιά κτίρια (99.43 %) που κατασκευάστηκαν 

μέχρι και το έτος 2009. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών (62.02%) εντάσσεται κυρίως στην 

ενεργειακή κατηγορία Ε-Η, το 34.49% στη Γ-Δ και το 2.9% στην Α-Β. Επίσης, τα 

νεόδμητα/ριζικά ανακαινιζόμενα κατά Κ.Εν.Α.Κ. κτίρια (0.57%) εντάσσεται στην 

ενεργειακή κατηγορία Α-Β (Εικόνα 6.4). 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκδοθέντων Π.Ε.Α. (81.62 %) αφορά σε κτίρια που επρόκειτο 

να μισθωθούν (1,229,140 Π.Ε.Α) και πωληθούν (252,544 Π.Ε.Α.). Επίσης, έχουν εκδοθεί 

μέχρι σήμερα 286,638 Π.Ε.Α. (15.79%) για κατοικίες που συμμετέχουν στο χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ’ οίκον» και 6,837 Π.Ε.Α. (0.38%) σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν.4178/2013 και του ν. 4495/2017. 
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Εικόνα 6.4: Ενεργειακή κατηγορία κτιρίων ανά τύπο κατασκευής (2011 – 2019) [32]. 

 

6.4.2 Κτίρια Κατοικιών 

Κατά τη χρονική περίοδο 2011-2019, το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοικιών (66.66%) 

κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Ε-Η (Εικόνα 6.5), με μεγαλύτερο ποσοστό 

ενέργειας καταναλώνεται κυρίως για την κάλυψη αναγκών σε θέρμανση (198.03 "0ℎ/
!�) (Εικόνα 6.6). 
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Εικόνα 6.5: Ενεργειακή Κατηγορία κτιρίων κατοικίας (2011-2019) [32]. 

Εικόνα 6.6: Συνεισφορά στο ενεργειακό ισοζύγιο των κτιρίων κατοικιών (2011-2019) 

[32]. 
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κλιματική ζώνη Γ και Δ είναι οι πιο ενεργοβόρες (523.44 kWh/!� και 570.41 kWh/!� 

αντίστοιχα). 

 

Επίσης, διαπιστώνεται ότι το πετρέλαιο συνεισφέρει κατά μέσο όρο 51.38% στο 

ενεργειακό ισοζύγιο των κτιρίων κατοικίας, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια κατά 33.70% 

αντίστοιχα (Εικόνα 6.7). 

 

Εικόνα 6.7: Μέση ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κτιρίων κατοικιών (2011-

2019) [32]. 

6.4.3 Νεόδμητα/ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια κατοικιών κατά Κ.Εν.Α.Κ. και 

αναθεωρημένου Κ.Εν.Α.Κ. 

Στα νεόδμητα/ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια κατοικιών (8,373 ΠΕΑ), τα οποία 

κατασκευάστηκαν με προδιαγραφές κατά ΚΕΝΑΚ και της αναθεωρημένης έκδοσης αυτού, 

τη χρονική περίοδο 2011-2019, είναι εμφανής η κατάταξή τους στις ενεργειακές 

κατηγορίες Β+-Β (Εικόνα 6.8), καθώς και η μείωση της συνολικής ετήσιας 

καταναλισκόμενης ενέργειας για την κάλυψη αναγκών σε θέρμανση (53.73 kWh/!�) και 

Ζ.Ν.Χ. (17.29 kWh/!�) (Εικόνα 6.9). Η κατάταξη των ως άνω κτιρίων στη χαμηλή 

ενεργειακή κατηγορία Ε οφείλεται στο γεγονός ότι το έτος έκδοσης της οικοδομικής 

άδειας ήταν πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κ.Εν.Α.Κ., ενώ η κατασκευή αυτών 

ολοκληρώθηκε στο χρονικό διάστημα 2011-2019. 
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Εικόνα 6.8: Ενεργειακή κατηγορία νεόδμητων/ριζικά ανακαινιζόμενων κτιρίων 

κατοικιών (2011-2019) [32]. 

Εικόνα 6.9: Μέση ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας νεόδμητων/ριζικά 

ανακαινιζόμενων κτιρίων κατοικιών (2011-2019) [32]. 
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Όπως παρουσιάζεται στην 

Εικόνα 6.10, η εξάρτηση των νεόδμητων ή ριζικά ανακαινισμένων κτιρίων από το 

πετρέλαιο καιτο φυσικό αέριο είναι σαφώς βελτιωμένη συγκριτικά με τη γενική εικόνα 

του κτιριακού αποθέματος της Ελλάδας. Ωστόσο, το ποσοστό εξάρτησης της πρωτογενούς 

ενέργειεας των κατοικιών αυτών από τις πηγές αυτές οφείλει αν όχι να εκμηδενιστεί, να 

τείνει προς το μηδέν, προκειμένου να εκππληρωθεί ο στόχος της ανθρακικής 

ουδετερότητας του Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Στο αντίποδα, η εξάρτηση από την ηλεκτρική ενέργεια είναι υψηλότατη, καθιστώντας 

ακόμα και αυτήν την κατηγορία κτιρίων, θεωρητικά την πιο ενεργειακά αποδοτική του 

κτιριακού αποθέματος της Ελλάδας, ευάλωτη στις οικονομική μεταβλητότητα της τιμής 

του ρεύματος.  
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Εικόνα 6.10: Συνεισφορά στο ενεργειακό ισοζύγιο των νεόδμητων/ριζικά 

ανακαινιζόμενων κτιρίων κατοικιών (2011-2019) [32]. 

6.4.4 Κτίρια στα οποία υλοποιήθηκαν ενεργειακές επεμβάσεις μετά τη 

συμμετοχή σε χρηματοδοτικά προγράμματα - Εξοικονόμηση κατ’ οίκον Ι, 

II, IIb 

Στα κτίρια των κατοικιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον I, II 

(Εικόνα 6.11), IIb παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών μετά τις ενεργειακές 
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επεμβάσεις κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Γ- Ε (

 

Εικόνα 6.12).  

 

 

Εικόνα 6.11: Ποσοστό κατανομής Π.Ε.Α. ανά ενεργειακή κατηγορία και έτος για το 

πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον-Ι» (1η ενεργειακή επιθεώρηση) [32]. 
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Εικόνα 6.12: Ποσοστό κατανομής Π.Ε.Α. ανά ενεργειακή κατηγορία και έτος για το 

πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον-Ι» (2η ενεργειακή επιθεώρηση) [32]. 
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6.4.5 Αποτίμηση αποτελεσμάτων χρηματοδοτικών προγραμμάτων Εξοικονομώ 

Κατ’οίκον στην αποδοτικότητα του κτιριακού αποθέματος της Ελλάδας 

Έως το έτος 2019, τα κτίρια που συμμετείχαν στα χρηματοδοτικά προγράμματα 

Εξοικονομώ Κατ’οίκον Ι, II, IIb ανέρχονται στο σύνολό τους στα 91,033 με την συνολική 

εξοικονομούμενη ενέργεια να εκτιμάται στις 1,877,834,798 kWh. Σύμφωνα με την 

απογραφή του 2011,  οι κατοικούμενες κατοικίες στην Ελλάδα είναι 4,122,088. Στατιστικά 

δεδομένα που αφορούν στο λόγω έκδοσης του Π.Ε.Α ανά τύπο κτιρίου δεν είναι 

διαθέσιμα. Ωστόσο, κρίνεται ως ασφαλές το συμπέρεσμα πως έως και το έτος 2019, ο 

ρυθμός ενεργειακών αναβαθμίσεων είναι ιδιαίτερα χαμηλός, χωρίς αυτές να 

πραγματοποιούνται στο βέλτιστο δυνατό βαθμό, πληρώντας τα κτιρήρια δηλαδή της 

υψηλότερης ενεργειακής κατηγορίας, όπως παρουσιάστηκε στην Ενότητα 6.4.5. 

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η απόσταση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων που 

επιθεωρήθηκαν μέχρι το 2019 από την ενεργειακή αποδοτικότητα που συνεπάγεται η 

πλήρης εφαρμογή των προδιαγραφών του ΚΕΝΑΚ είναι τεράστια. Ανάλογα με τον τύπο 

κτιρίου και την κλιματική ζώνη, θα μπορούσε να καταναλώνεται από 43% έως 71% 

λιγότερη ενέργεια, μέγεθος που επίσης καταδεικνύει το υψηλό δυναμικό εξοικονόμησης 

ενέργειας που έχουν τα κτήρια στην Ελλάδα. 

 

Ανάλογα με το ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται σε μια αναβάθμιση, 

η μείωση των λογαριασμών ενέργειας για τα νοικοκυριά, μπορεί σε ετήσια βάση να είναι 

ιδιαίτερα σημαντική (

 

Εικόνα 6.13). Ενδεικτικά, για ένα μέσο νοικοκυριό που δαπανούσε €1.232 για την αγορά 

ενεργειακών προϊόντων στην κατοικία του το 2019, η εξοικονόμηση ενέργειας κατά 40% 

συνεπάγεται μείωση της δαπάνης για ενέργεια κατά €493 ετησίως. 
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Εικόνα 6.13: Εξοικονόμηση χρημάτων μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας [25]. 
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7. Το Παθητικό Κτίριο 

Το πρότυπο του Παθητικού Κτιρίου είναι κατά πολλούς το βέλτιστο πρότυπο κατασκευής 

κτιρίων στον κόσμο, το οποίο συνεχώς εξελίσσεται. Περιλαμβάνει δομές και στοιχεία από 

το βιοκλιματικό σχεδιασμό, την αειφορία των κτιρίων, την ενεργειακή αποδοτικότητα 

άλλα, κύριος στόχος του, είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των χρηστών των κτιρίων.  

7.1 H ιστορία του Παθητικού Κτιρίου 

Ιστορικά, το πρότυπο του παθητικού κτιρίου ξεκίνησε από μια συζήτηση μεταξύ του Dr. 

Wolfgang Feist και του Dr. Bo Adamson το Μάιο του 1988. «Πότε όμως χτίστηκε το πρώτο 

παθητικό κτίριο?», «ποιος εφηύρε τα παθητικά κτίρια?», είναι ερωτήσεις στις οποίες ο 

Adamson έχει απαντήσει: «Τα παθητικά κτίρια υπήρχαν από πάντα σε διάφορα μέρη του 

πλανήτη, ανάλογα με τις συνθήκες και τα κλιματικά δεδομένα, απλώς δεν είχαν 

χαρακτηριστεί ως παθητικά» [33]. 

 

Αρκετά από τα πρώτα Παθητικά Κτίρια βασίστηκαν σε ερευνητικά δεδομένα και πρακτικές 

που είχαν εφαρμοστεί σε ήδη υπάρχοντα κτίρια. Για παράδειγμα, παραδοσιακά κτίρια 

στην Ισλανδία (

Εικόνα 7.1), στα οποία χρησιμοποιήθηκε γρασίδι, ως μονωτικό υλικό στέγης (το σημερινό 
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πράσινο δώμα). Επίσης, το «DTU zero-energy house» (

 
Εικόνα 7.2), το οποίο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από τον Prof. Vagn Korsgaard στην 

Κοπενχάγη ήταν αρωγός της ιδέας της εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας με ποικίλους 

τρόπους. Τέλος, ως απάντηση στο εμπάργκο πετρελαίου, οι μηχανικοί στη Βόρεια Αμερική 

έπρεπε να βρουν τρόπο να ισοσταθμίσουν την έλλειψη ενέργειας για θέρμανση. 

Σχεδίασαν, λοιπόν, κτίρια με πολύ μεγάλο πάχος μόνωσης αλλά και τον ήλιο ως κύρια 

πηγή θέρμανσης. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι το Saskatchewan Conservation House 

και το Leger House στο Pepperell, Massachusetts (Εικόνα 7.3). 
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Εικόνα 7.1: Παραδοσιακές κατοικίες στην Ισλανδία [33]. 

 

Εικόνα 7.2: DTU zero-energy house στην Κοπενχάγη [33]. 
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Εικόνα 7.3: Παράδειγμα από εξαιρετικά μονωμένο κτίριο στη Βόρειο Αμερική [33]. 

 

Το 1996 ο Dr. Wolfgang Feist ίδρυσε το Ινστιτούτο παθητικού κτιρίου στο Darmstadt της 

Γερμανίας, ενώ παράλληλα είχε μόλις ολοκληρώσει μια πιλοτική κατασκευή κατοικίας, το 

Passivhaus Darmstadt Kranichstein (Εικόνα 7.4). Αξίζει να αναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη 

κατοικία είναι το σπίτι που διαμένει ακόμα ο ίδιος και η οικογένειά του, ενώ 

πραγματοποιούνται συνεχώς πειράματα και μετρήσεις. Πριν λίγο καιρό μάλιστα το κτίριο 

«γιόρτασε» τα 30 του χρόνια, οι μετρήσεις δείχνουν ότι εξακολουθεί να λειτουργεί άψογα 

και οι αλλαγές σε υλικά είναι ελάχιστες. 

 

Το συγκεκριμένο παράδειγμα, είναι το πλέον ενδεικτικό στην απόδειξη ότι στο σχεδιασμό 

και την υλοποίηση παθητικών κτιρίων δεν υπάρχει “Performance gap”. Μια σύντομη 

επεξήγηση του παραπάνω όρου είναι ότι: η διαφορά απόδοσης ενός παθητικού κτιρίου 

από τα σχέδια και τη μελέτη του μηχανικού έως την πραγματικότητα είναι πολύ μικρή. 

Προϋποθέσεις για να επιτευχθεί αυτό υπάρχουν πολλές, όπως για παράδειγμα η τήρηση 

των οδηγιών κατά την κατασκευή, η τοποθέτηση των υλικών με τα συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά που απαιτούνται και πολλά άλλα. 

Εικόνα 7.4: Το πρώτο πιστοποιημένο παθητικό κτίριο στο Darmstadt [33]. 
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Επίσης, το 1988 δρομολογήθηκε το CEPHEUS
19

 Project  που έθεσε ως στόχο την 

κατασκευή 250 παθητικών κατοικιών το διάστημα 1998-2001 στις: Γαλλία, Ελβετία, 

Γερμανία, Αυστρία και Σουηδία. Το CEPHEUS Project ήταν ένα φιλόδοξο σχέδιο που 

στόχευε στο να αποδείξει πως είναι εφικτή η κατασκευή κτιρίων που θα επιτύγχαναν τις 

ενεργειακές απαιτήσεις του Παθητικού Κτιρίου με προσεγγίσιμο επιπρόσθετο κόστος 

κατασκευής. Ένας από τους κύριους στόχους που έθεσε το συγκεκριμένο έργο ήταν να 

αποδείξει ότι τα Παθητικά Κτίρια χαρακτηρίζονται από μικρή διαφορά στο συνολικό 

κόστος του κύκλου ζωής τους σε σχέση με τα συμβατικά κτίρια. Οι στόχοι επετεύχθησαν 

και μέχρι το τέλος του 2001, 221 διαμερίσματα σε 14 νεόδμητα κτίρια παραδόθηκαν 

στους χρήστες τους, πιστοποιημένα ως παθητικά. 

 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια καλλιεργήθηκε και θεμελιώθηκε στην Ευρώπη η τάση για 

κατακόρυφη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στον κτιριακό τομέα μέσα από την 

κατασκευή κτιρίων, τα οποία είναι ανεξάρτητα από τη χρήση ορυκτών καυσίμων και 

υπακούουν στην ενεργειακή πολιτική που καλείται να συμβάλλει στην επίτευξη των 

στόχων της οδηγίας 20-20-20
20

. Με την πάροδο του χρόνου, το Παθητικό Κτίριο κερδίζει 

συνεχώς έδαφος στην αγορά, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στον κόσμο. Μέχρι το τέλος του 

2014 ο αριθμός των Παθητικών Κτιρίων ήταν περίπου. Το παρακάτω γράφημα της 

γερμανικής εταιρίας Lang-Consulting δείχνει τις προβλέψεις για την αναμενόμενη αύξηση 

του αριθμού των παθητικών κτιρίων έως το τέλος της τωρινής δεκαετίας (Εικόνα 7.5). 

                                                      

19 Cost Efficient Passive Houses as European Standards. 

20 Η Έκθεση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την επίτευξη της συμβολής των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20% έως το 2020, απορρέει από 

την Οδηγία 2009/28/ΕΚ. 
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Εικόνα 7.5: Αριθμός Παθητικών Κτιρίων ανά έτος και χώρα [34]. 

7.2 H έννοια και οι θεμελιώδεις αρχές του Παθητικού Κτιρίου 

Ορισμός: Το παθητικό κτίριο είναι ένα κτίριο στο οποίο η εσωτερική θερμική άνεση (ISO 

7730) εξασφαλίζεται αποκλειστικά από προθέρμανση ή πρόψυξη της ποσότητας του 

νωπού αέρα, η οποία απαιτείται (DIN 1946) για τη σωστή εσωτερική ατμόσφαιρα, χωρίς 

τη χρήση επιπλέον ανακυκλοφορίας του αέρα. 

 

Το παθητικό κτίριο (Passive House) είναι ένα πρότυπο κτιρίου το οποίο προσφέρει 

ταυτόχρονα υψηλή ενεργειακή απόδοση, άνεση, οικονομία και είναι φιλικό προς το 

περιβάλλον. Δεν είναι ένα εμπορικό τέχνασμα, αλλά μια σχεδιαστική φιλοσοφία που είναι 

ανοικτή σε όλους και αυτό έχει αποδειχθεί στην πράξη. Ως εκ τούτου, είναι κάτι 

περισσότερο από "απλώς" ένα ενεργειακά αποδοτικό κτίριο. 

 

Το πρότυπο του Παθητικού Κτιρίου είναι ένα καθαρά υπολογιστικό πρότυπο που 

βασίζεται αποκλειστικά στις αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού, αρχών της φυσικής, την 

ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιρίου και ως εκ τούτου δεν έχει συγκεκριμένες μεθόδους 

κατασκευής. Λόγω αυτού, το κάθε κτίριο μπορεί και πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα, 

στο κλίμα της περιοχής. 

 

Αυτό φαντάζει αρκετά φιλόδοξο, ωστόσο το Παθητικό Κτίριο δεν είναι παρά μια νέα 

κατηγορία κτιρίων, η οποία μειώνει κατακόρυφα τις ενεργειακές απαιτήσεις σε θέρμανση 

και ψύξη. Από τη σύμμεικτη κατασκευή μέχρι την βαριά προκατασκευή, οι αρχιτέκτονες, 
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ακολουθώντας βασικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού, είναι ελεύθεροι να 

δημιουργήσουν ό,τι είδους Παθητικό Κτίριο επιθυμούν. Το πρότυπο χρησιμοποιείται όλο 

και πιο συχνά και σε άλλα κτίρια όπως σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, εργοστάσια και 

ξενοδοχεία, ενώ εξίσου σημαντική είναι η εφαρμογή του προτύπου σε ανακαινίσεις 

υφιστάμενων κτιρίων. 

 

Γενικές αρχές είναι η ελαχιστοποίηση των απωλειών και η μεγιστοποίηση των θερμικών 

κερδών, όταν αυτά βέβαια είναι επιθυμητά. Τα θερμικά κέρδη προέρχονται από την 

ηλιακή ακτινοβολία η οποία πρέπει να εισέρχεται σε μεγάλη ποσότητα το χειμώνα στο 

κτίριο (αλλά και να αποφεύγεται με σωστή σκίαση το καλοκαίρι) και από τις 

δραστηριότητες των χρηστών και τις συσκευές μέσα στο σπίτι (εσωτερικά θερμικά κέρδη). 

Το κτίριο χρειάζεται καλό προσανατολισμό προς το νότο και καλό βιοκλιματικό 

σχεδιασμό. Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας συνδράμει στην παραγωγή 

επικουρικής θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης. Επίσης άλλα παθητικά ή ενεργητικά 

συστήματα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης μπορούν να βοηθήσουν για 

αυτόν τον σκοπό. 

 

Η εκμετάλλευση της θερμότητας που ελεγχόμενα συναλλάσσεται μεταξύ κτιρίου και 

περιβάλλοντος μέσω των παθητικών ηλιακών συστημάτων, ή παρέχεται από εσωτερικές 

θερμικές πηγές, όπως τους χρήστες και τις οικιακές συσκευές, αρκεί για την επαρκή 

θέρμανση του εσωτερικού χώρου. Δεν απαιτούνται συμβατικοί τρόποι θέρμανσης ή 

ψύξης, γεγονός το οποίο ισοδυναμεί με οικονομικό όφελος λόγω της εξοικονόμησης 

ενέργειας που επιτυγχάνεται, το οποίο επενδύεται σε καλύτερο σχεδιασμό και καλύτερης 

ποιότητας υλικά. 

 

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη μεγάλη και μακροχρόνια οικονομία στην ενέργεια, 

αναδεικνύει το Παθητικό Κτίριο ως μια εξαιρετική επένδυση. Με δεδομένη, μάλιστα, τη 

μείωση των αποθεμάτων, αλλά και το αυξανόμενο κόστος των ορυκτών καυσίμων, το 

Παθητικό Κτίριο αποδεικνύει στην πράξη ότι η αειφορία είναι προσιτή σε όλους. 

Επιπλέον, το Παθητικό Κτίριο πληροί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2010/31
21

 σε 

κάθε πιθανή εκδοχή, άρα αποτελεί ιδανική βάση για τα nZEB. 

 

Τα μέγιστα ενεργειακά κέρδη ενός Παθητικού Κτιρίου επιτυγχάνονται χρησιμοποιώντας 

επιμέρους ενεργειακά αποδοτικότερα κατασκευαστικά στοιχεία και ένα ποιοτικό σύστημα 

αερισμού. Η ικανότητα του Παθητικού Κτιρίου να διατηρεί στο εσωτερικό του τις 

                                                      

21 Οδηγία του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την 

ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. 
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επιθυμητές συνθήκες διαβίωσης βασίζεται στις εξής θεμελιώδεις αρχές (

 
Εικόνα 7.6,Εικόνα 7.7). 

1. Θερμομόνωση [35]: Ένα σωστά μονωμένο κτιριακό κέλυφος, κατά τη 

διάρκεια του χειμώνα διατηρεί τη ζέστη μέσα στο κτίριο, ενώ το 

καλοκαίρι την εμποδίζει να εισέλθει. 

2. Κουφώματα: Τα σωστά σχεδιασμένα, μονωμένα και τοποθετημένα 

κουφώματα συμμετέχουν στη βέλτιστη αξιοποίηση των θερμικών 

κερδών. 

3. Αερισμός με Ανάκτηση Ενέργειας: Τα συστήματα αερισμού των 

Παθητικών Κτιρίων παρέχουν καθαρό αέρα με μέγιστη ενεργειακή 

απόδοση μέσω της ανάκτησης θερμότητας και του ελέγχου της 

υγρασίας. 

4. Αεροστεγανότητα: Τα Παθητικά Κτίρια είναι σχεδιασμένα με τρόπο ώστε 

να αποφεύγονται οι διαρροές ή εισροές αέρα από και προς κτιριακό 

κέλυφος. Με τον τρόπο αυτόν αυξάνεται η ενεργειακή απόδοση και να 

εμποδίζεται η εμφάνιση ρευμάτων αέρα και φθορών από την υγρασία. 

5. Θερμογέφυρες: Η ελαχιστοποίηση των θερμογεφυρών και των ασθενών 

σημείων στο κτιριακό κέλυφος, συνεισφέρει στη διατήρηση σταθερής 

και επιθυμητής θερμοκρασίας, εξαλείφοντας τις φθορές λόγω της 

δημιουργίας συμπυκνωμάτων και μούχλας, ενώ παράλληλα αυξάνει την 

ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. 

 

Επιπρόσθετα, παράγοντες όπως η σκίαση, ο νυχτερινός φυσικός αερισμός, η ελαφρά 

γεωθερμία αέρα και ο σωστός σχεδιασμός της θερμικής μάζας συμβάλλουν στην 

καλύτερη λειτουργική απόδοση των Παθητικών Κτιρίων στα μεσογειακά κλίματα, 

όπως το ελληνικό [36]. 
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Εικόνα 7.6: Οι πέντε βασικές αρχές ενός Παθητικού Κτιρίου [37]. 

 
Εικόνα 7.7: Βασικές Αρχές ενός Παθητικού Κτιρίου [33]. 
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7.3 Λογισμικά  

7.3.1 PHPP 9 - Passive House Planning Package 

Τα Παθητικά Κτίρια και τα ενεργειακά αποδοτικά έργα που σχεδιάζονται προσεκτικά 

χρησιμοποιώντας το PHPP έχουν αποδειχθεί άκρως επιτυχημένα. Είτε πρόκειται για νέες 

κατασκευές είτε για ανακαινίσεις, τα κατασκευαστικά έργα που επιτυγχάνουν το πρότυπο 

του Παθητικού Κτιρίου ή EnerPHit πληρούν το επίπεδο άνεσης και την εξαιρετικά χαμηλή 

απαίτηση ενέργειας που επιδιώκεται. Επιπλέον, στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούν 

επίσης να πραγματοποιηθούν οικονομικά και αποδοτικά. Σημαντικές αποκλίσεις των 

καταναλώσεων ενέργειας από τους σχεδιαζόμενους στόχους ενεργειακής απόδοσης, που 

συχνά περιγράφονται ως "χάσμα απόδοσης" (Performance Gap), δεν εμφανίζονται στα 

Παθητικά Κτίρια και στις ανακαινίσεις EnerPHit που έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί 

επακριβώς, όπως επιβεβαιώθηκε από πολυάριθμα έργα παρακολουθώντας τις μετρήσεις. 

Η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας διαστασιολόγησης για τα ηλεκτρομηχανολογικά 

συστήματα αποδείχθηκε επίσης αποτελεσματική και επιτρέπει τη χρήση απλών καλά 

συντονισμένων προϊόντων και συνεπώς, την εφαρμογή οικονομικά και ενεργειακά 

αποδοτικών συστημάτων. Εκτός από την εφαρμογή του προτύπου του Παθητικού Κτιρίου 

και της τεχνολογίας του, η χρήση του PHPP ως εργαλείου σχεδιασμού παραμένει η πιο 

σημαντική βάση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση αειφόρων κτιρίων [38]. 

7.3.1.1 Ένα ιδανικό εργαλείο για την πραγματοποίηση των NZEBs 

Η δυνατότητα σχεδιασμού και αξιολόγησης αποτελεσματικών έργων με αξιόπιστο τρόπο 

καθιστά το PHPP ιδανικό εργαλείο σχεδιασμού για την υλοποίηση των κτιρίων NZEB ή 

άλλων κτιρίων που είναι επίσης βελτιστοποιημένα ως προς τη χαμηλή κατανάλωση 

ενέργειας. Έχοντας αποδεδειγμένη επιτυχία εδώ και πολλά χρόνια, αυτή η μέθοδος 

υπολογισμού για Παθητικά Κτίρια, η ελάχιστη χαμηλή απαίτηση ενέργειας που πληροί τον 

ορισμό ενός NZEB, είναι επίσης χρήσιμη για τον υπολογισμό κτιρίων πολύ χαμηλής 

ενεργειακής κατανάλωσης τα οποία υλοποιούνται τώρα στην Ευρώπη, αλλά και 

παγκοσμίως. Αυτό συμβαίνει παρά τις διαφορετικές εθνικές εκφράσεις που μπορεί να 

λάβει αυτός ο ορισμός, αναφορικά με τα λεπτομερή χαρακτηριστικά των έργων. Το PHPP 

δεν προσφέρει μόνο τη δυνατότητα επακριβούς υπολογισμού της απαίτησης ενέργειας, οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν επίσης να ενσωματωθούν στη διαδικασία 

σχεδιασμού και η συνολική απόδοση ενός κτιρίου στο μέλλον μπορεί, επίσης, να 

αξιολογηθεί. Έτσι, το PHPP αποτελεί ένα ιδανικό εργαλείο σχεδιασμού για την υλοποίηση 

Παθητικών Κτιρίων, NZEBs και άλλων ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων. 

7.3.1.2 Υπολογισμός των παραλλαγών σχεδιασμού ή βημάτων ανακαίνισης 

Η τεχνογνωσία και η εφαρμογή του προτύπου του Παθητικού Κτιρίου δεν εφαρμόζεται 

αποκλειστικά σε νεόδμητα κτίρια κατοικίας, στα οποία επιδιώκεται ο βέλτιστος βαθμός 

ενεργειακής αποδοτικότητας. Οι απαιτήσεις καθίστανται όλο και πιο σύνθετες όταν οι 

αρχές αυτές μεταφράζονται σε έργα μεγάλης κλίμακας, μικτής χρήσης ή ανακαινίσεις. Οι 

χρήσεις των εννοιών ενεργειακής απόδοσης καθίστανται όλο και πιο ποικίλες, με 
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αποτέλεσμα την αυξανόμενη ανάγκη για ικανότητα αξιολόγησης και σύγκρισης ποικίλων 

παραλλαγών σχεδιασμού ή υλοποίησης ενός έργου - όχι μόνο σε σχέση με τα 

αποτελέσματα της αποδοτικότητας αλλά και όσον αφορά τη σχέση 

κόστους/αποτελεσματικότητας.  

 

Αυτή η ανάγκη έχει ικανοποιηθεί από το PHPP 9. Επιτρέπει την εισαγωγή παραλλαγών με 

εντελώς διαφορετικές παραμέτρους αποτελεσματικότητας μέσα σε ένα ενιαίο αρχείο 

PHPP, ενώ σε προηγούμενες εκδόσεις ήταν απαραίτητοι αρκετοί και πολύπλοκοι 

υπολογισμοί στο PHPP. Τα αποτελέσματα των διαφόρων παραλλαγών υπολογίζονται 

παράλληλα, έτσι ώστε τα αποτελέσματα αυτών των παραμέτρων να μπορούν εύκολα να 

συγκριθούν. Οι συγκρίσεις της οικονομικής απόδοσης των διαφόρων παραλλαγών 

μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ξεχωριστό φύλλο εργασίας. Διαφορετικά στάδια μιας 

ανακαίνισης κτιρίου μπορούν επίσης να εισαχθούν σε ένα ενιαίο αρχείο PHPP. Με αυτόν 

τον τρόπο, θα είναι δυνατή η απεικόνιση της βελτιωμένης αποτελεσματικότητας που 

επιτυγχάνεται σε κάθε στάδιο ανακαίνισης και η απλούστερη εισαγωγή και αξιολόγηση 

μακροπρόθεσμων έργων ενεργειακής αναβάθμισης. 

 

7.3.1.3 Βοήθεια εισόδου για την εφαρμογή  

Ο σχεδιασμός Παθητικών Κτιρίων ή ενεργειακά αποδοτικών ανακαινίσεων EnerPHit με το 

νέο PHPP 9 θέτει μια λογική απαίτηση σε έμπειρους χρήστες με τις σχετικές γνώσεις του 

περιβάλλοντος. Για όσους είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με το εργαλείο εξισορρόπησης 

ενέργειας ή δεν είναι εξοικειωμένοι τουλάχιστον με όλες τις μεθόδους υπολογισμού που 

προσφέρονται στα διαφορετικά φύλλα υπολογισμών, έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα 

πληροφοριών που εμφανίζει τις προηγούμενες ειδοποιήσεις/προειδοποιητικά μηνύματα, 

ακολουθώντας μια ομοιόμορφη λογική, συνδυάζοντάς τα σε ένα νέο φύλλο εργασίας που 

δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό. Με τρόπο κατανοητό, οι χρήστες ενημερώνονται για 

τους χώρους όπου πρέπει να αναθεωρηθούν οι εσφαλμένες ή ελλιπείς πληροφορίες ή 

όπου τα δεδομένα εισαγωγής δεν φαίνονται εύλογα και πρέπει να αξιολογηθούν ξανά. 

7.3.1.4 Αξιολόγηση κτιρίου βασισμένη στην έννοια της Πρωτογενούς Ενέργειας από 

Ανανεώσιμες Πηγές  

Ο ενεργειακός τομέας σημειώνει μια ταχεία αλλαγή παγκοσμίως, με στόχο τη βιώσιμη 

παραγωγή και παροχή ενέργειας. Ένα εργαλείο μοντελοποίησης κτιρίων, όπως το PHPP, 

πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει αξιολόγηση ενός κτιρίου σε αυτή τη βάση, 

διότι η ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιρίου θα συμπίπτει με τη χρονική περίοδο που 

θα κυριαρχήσουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συνεπώς, είναι λογικό να αξιολογείται 

η ενεργειακή απαίτηση των κτιρίων που σχεδιάζονται σήμερα βάσει ενός τέτοιου 

μελλοντικού σεναρίου. Αυτή η σκέψη χρησιμοποιήθηκε στο PHPP 9 χρησιμοποιώντας το 

σύστημα πρωτογενούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Πρωτογενής Ενέργεια από 

Ανανεώσιμες πηγές/Primary Energy Renewable) (ΠΕ Αν.). Ως εναλλακτική λύση σε σχέση 

με την προηγούμενη μέθοδο αξιολόγησης που βασίζεται στους μη ανανεώσιμους 

συντελεστές Πρωτογενούς Ενέργειας (ΠE), τα κτίρια μπορούν τώρα να αξιολογηθούν 
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σύμφωνα με το νέο σύστημα. Το PHPP 9 χρησιμοποιεί επίσης τις κατηγορίες Passive 

House που προκύπτουν από αυτή την αξιολόγηση, οι οποίες επιτρέπουν την αξιολόγηση 

της αποτελεσματικότητας του κτιρίου λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση μεταξύ 

ενεργειακής απόδοσης και παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας. Έτσι, το PHPP καθιστά 

δυνατή τη σχεδίαση σήμερα των κτιρίων του αύριο, με τρόπο που θα εγγυάται το μέλλον. 

Παράλληλα ευθυγραμμίζεται πλήρως και με τον ορισμό του κτιρίου nZEB σε 

Πανευρωπαϊκό επίπεδο [38]. 

7.3.1.5 Χρήση σε κτίρια με κακή θερμική προστασία (π.χ. μη ανακαινισμένα υφιστάμενα 

κτίρια)  

Όλα τα σημαντικά αποτελέσματα του PHPP (ειδικά η απαίτηση θέρμανσης και η χρήσιμη 

απαίτηση ψύξης, το φορτίο θέρμανσης και ψύξης και η συχνότητα υπερθέρμανσης) 

μπορούν επίσης να υπολογιστούν με επαρκή ακρίβεια για κτίρια με κακή θερμική ή/και 

κακή ηλιακή προστασία (για παράδειγμα μη ανακαινισμένα υφιστάμενα κτίρια) [39]. Για 

ασφαλείς υπολογισμούς, λόγω της μειωμένης θερμικής αδράνειας στην περίπτωση των 

υφισταμένων κτιρίων, συνιστάται η χρήση συμπληρώματος των 10 W/m² για τον 

υπολογισμό των ημερήσιων μέσων τιμών φορτίου θέρμανσης και ψύξης. Σε κάθε 

περίπτωση, τέτοια κτίρια θα λαμβάνονται συχνά υπόψη με πρόσθετα συμπληρώματα για 

την εξέταση των αποτελεσμάτων θέρμανσης και ψύξης. 

7.3.1.6 Ακολουθία καταχωρήσεων 

Ένα αρχείο PHPP συνίσταται από πολλαπλά φύλλα εργασίας. Η προτεινόμενη σειρά βημάτων για 

την συμπλήρωση του αρχείου περιγράφεται παρακάτω: 

 Αρχικά, ακολουθείται ο υπολογισμός της απαίτησης θέρμανσης που 

καθορίζεται στο φύλλο εργασίας Θέρμανση. Η εισαγωγή τιμών στα φύλλα 

εργασίας Τιμές-U, Επιφάνειες, Κουφώματα και Αερισμός είναι απαραίτητη γι' 

αυτό. Οι τυπικές τιμές έχουν ήδη καθοριστεί για τις υπόλοιπες μεταβλητές 

δεδομένων του ισοζυγίου. Όλα τα πλαίσια εισαγωγής εμφανίζονται με κίτρινο 

φόντο.  

 Στο φύλλο εργασίας Τιμές-U, θα πρέπει να εισαχθούν οι διατομές της 

αδιαφανούς επιφάνειας του θερμικού φακέλου, δηλ. της στέγης, των τοίχων 

και της πλάκας δαπέδου (σε περίπτωση μη θερμαινόμενου υπογείου: οροφής 

υπογείου). Οι στρώσεις των δομικών στοιχείων μπορούν να εισαχθούν με 

οποιαδήποτε σειρά. Οι υπολογιζόμενες Τιμές-U θα εμφανίζονται ως ενδιάμεσο 

αποτέλεσμα (Εικόνα 7.8).  
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Εικόνα 7.8: Παράδειγμα εισαγωγής διατομής τοίχου και υπολογισμού της τιμής 

θερμικής αγωγιμότητας. 

 Εισάγονται οι περιοχές επιφάνειας των αδιαφανών επιφανειών στο φύλλο 

εργασίας Επιφάνειες (χρησιμοποιώντας εξωτερικές διαστάσεις) (Εικόνα 7.9). 

Τα παράθυρα και οι πόρτες θα θεωρηθούν ως μέρος του αντίστοιχου 

κελύφους προς το παρόν. Οι επιφάνειες των κουφωμάτων αφαιρούνται 

αυτόματα μόλις εισαχθούν στο φύλλο εργασίας Κουφώματα. Πρέπει επίσης να 

αφαιρεθούν οι εξωτερικές χειροκίνητα.  Στη στήλη "Στον αριθμό ομάδας", 

πληκτρολογήστε ένα 8 για π.χ. εξωτερικούς τοίχους (εξωτερικός τοίχος σε 

εξωτερικό αέρα, βλέπε κατάλογο στο πάνω μέρος του φύλλου εργασίας). Στη 

στήλη "Επιλογή δομικού στοιχείου / Δομικού συστήματος" , επιλέξτε μια από 

τις διατομές που έχουν εισαχθεί στο φύλλο εργασίας Τιμές-U.  

 
Εικόνα 7.9: Φύλλο εργασίας «Επιφάνειες» και εισαγωγή αδιαφανών επιφανειών. 

 Επιπλέον, εισάγεται η κλιματιζόμενη επιφάνεια (TFA) (Εικόνα 7.10). 
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Εικόνα 7.10: Παράδειγμα εισαγωγής TFA. 

 Έλεγχος της σύνοψης στο πάνω μέρος του φύλλου εργασίας (Εικόνα 7.11). 

Τώρα μπορείτε να παρακολουθείτε τη μεταβολή της απαίτησης θέρμανσης ενώ 

εισάγετε περισσότερα δεδομένα.  

 
Εικόνα 7.11: Σύνοψη καταχωρήσεων στο φύλλο εργασίας «Επιφάνειες». 

 Εισαγωγή των δεδομένων κουφωμάτων στο φύλλο εργασίας Κουφώματα 

(Εικόνα 7.12). Οι αναπτυσσόμενες λίστες, επιτρέπουν να καθοριστεί σε ποιον 

τοίχο είναι εγκατεστημένο ένα κούφωμα, καθώς και τον τύπο υαλοπινάκων και 

πλαισίου. Στην "Κατάσταση Εγκατάστασης" εισάγεται "0" αν η αντίστοιχη 

πλευρά του κουφώματος ενώνεται με άλλο κούφωμα και "1" εάν το κούφωμα 

είναι τοποθετημένο σε επαφή με τον τοίχο σε αυτή την πλευρά. Στο δεξιό 

μέρος του φύλλου εργασίας εμφανίζονται ορισμένες ιδιότητες του 

κουφώματος. Επιπλέον αποτελέσματα  βρίσκονται στο πάνω μέρος του 

φύλλου εργασίας (Εικόνα 7.13).  
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Εικόνα 7.12: Εισαγωγή στοιχείων κουφωμάτων στο φύλλο εργασίας «Κουφώματα». 

Εικόνα 7.13: Σύνοψη αποτελεσμάτων από την εισαγωγή κουφωμάτων.  

 Επιλογή μια μονάδας αερισμού από την αναπτυσσόμενη λίστα στη γραμμή 88 

του φύλλου εργασίας Αερισμός.  

 Στο φύλλο εργασίας Θέρμανση μπορείτε τώρα να δείτε το ενεργειακό ισοζύγιο 

θέρμανσης του κτιρίου (Εικόνα 7.14).  
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Εικόνα 7.14: Παράδειγμα ενεργειακού ισοζυγίου μιας πολυκατοικίας που δεν 

χαρακτηρίζεται ως NZEB.  

 

 Σε περίπτωση ψυχρού κλίματος, πρέπει επίσης να κάνετε πρόσθετες 

καταχωρίσεις στα φύλλα εργασίας Θερινός Αερισμός, Μονάδες Ψύξης και 

Φορτίο Ψύξης, για να δώσετε πληροφορίες σχετικά με τη συσχέτιση του 

αερισμού για την περίοδο ψύξης και σχετικά με τα συστήματα ενεργητικής 

ψύξης.  

 

Στην Εικόνα 7.15 συνοψίζεται η ακολουθία καταχωρήσεων των δεδομένων ενός κτιρίου 

κατοικίας.  
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Εικόνα 7.15: Σειρά εισαγωγής για κτίρια κατοικίας στο PHPP 9. 

7.3.1.7 Συνοπτικά οι υπολογισμοί που εκτελούνται στο PHPP 

Το PHPP είναι ένα εργαλείο υπολογισμού, το οποίο περιέχει οτιδήποτε είναι απαραίτητο 

ως προς το σχεδιασμό ενός λειτουργικού Παθητικού Κτιρίου. Επίσης, υπολογίζει το 

ενεργειακό ισοζύγιο και την ετήσια απαίτηση ενέργειας του κτιρίου με βάση τα στοιχεία 

που του δίνει ο χρήστης. Τα κυριότερα αποτελέσματα που εξάγονται είναι:  

 Η ετήσια απαίτηση ενέργειας για θέρμανση "0ℎ/(!²() και η μέγιστη θερμική 

ισχύς W/m². 

 Η καλοκαιρινή θερμική άνεση [40] με χρήση ενεργητικής ψύξης: Ετήσια 

απαίτηση ενέργειας για ψύξη kWh/(m²a) και μέγιστη ψυκτική ισχύς W/m².  

 Η καλοκαιρινή θερμική άνεση μέσω παθητικών συστημάτων ψύξης: 

Πιθανότητα υπερθέρμανσης %. 

 Η ετήσια απαίτηση πρωτεύουσας ενέργειας [41] για ολόκληρο το κτίριο 

kWh/(m²a). 

 

Το PHPP αποτελείται από ένα τυπωμένο εγχειρίδιο και ένα αντίστοιχο CD. Το εγχειρίδιο, 

όχι μόνο διευκρινίζει τις μεθόδους υπολογισμού που χρησιμοποιούνται στο PHPP, αλλά 

εξηγεί και άλλα σημαντικά σημεία στην κατασκευή των Παθητικών Κτιρίων. Το 

πρόγραμμα PHPP βασίζεται σε ένα αρχείο Excel (ή ισοδύναμο πρόγραμμα λογισμικού 



Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Κτιρίων - Αγγελική Κιτσοπούλου - Αθήνα, 2022 

 

 
101 January 11, 2022 

υπολογιστικού φύλλου) με διαφορετικά φύλλα εργασίας που περιέχουν τις αντίστοιχες 

εισροές και υπολογισμούς για διάφορες μεταβλητές. 

 

Μεταξύ άλλων, το PHPP παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 Διαστασιολόγηση μεμονωμένων εξαρτημάτων (συγκροτήματα δομικών 

στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των τιμών U [33], 

ποιότητας παραθύρων, σκίαση, αερισμός κ.λπ.) και η επίδρασή τους στο 

ενεργειακό ισοζύγιο του κτιρίου το χειμώνα, καθώς και το καλοκαίρι. 

 Διαστασιολόγηση φορτίου θέρμανσης και φορτίου ψύξης. 

 Διαστασιολόγηση των μηχανικών συστημάτων για ολόκληρο το κτίριο: 

θέρμανση, ψύξη, παροχή ζεστού νερού. 

 Επαλήθευση της ενεργειακής απόδοσης της ιδέας του κτιρίου στο σύνολό του. 

 

Οι υπολογισμοί είναι στιγμιαίοι, δηλαδή μετά την αλλαγή μιας καταχώρησης ο χρήστης 

μπορεί να δει αμέσως την επίδραση στο ενεργειακό ισοζύγιο του κτιρίου. Αυτό καθιστά 

δυνατή και εύκολη τη σύγκριση εξαρτημάτων/υλικών/συστημάτων διαφορετικών 

ιδιοτήτων και προδιαγραφών και επομένως τη βελτιστοποίηση του δεδομένου 

κατασκευαστικού έργου - είτε πρόκειται για νέα κατασκευή είτε για ανακαίνιση - σε σχέση 

με την ενεργειακή απόδοση. Τυπικές μηνιαίες κλιματολογικές συνθήκες για την 

τοποθεσία του κτιρίου επιλέγονται ως υποκείμενες οριακές συνθήκες (ιδιαίτερα 

θερμοκρασία και ηλιακή ακτινοβολία). Με βάση αυτό, το PHPP υπολογίζει τη μηνιαία 

ζήτηση θέρμανσης ή ψύξης για το εγγεγραμμένο κτίριο, και για κάθε κτίριο γενικά σε κάθε 

κλιματική περιοχή παγκοσμίως.  

 

Όλοι οι υπολογισμοί στο PHPP βασίζονται αυστηρά στους νόμους της φυσικής. Όπου είναι 

δυνατόν, συγκεκριμένοι αλγόριθμοι καταφεύγουν στα τρέχοντα διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ, 

DIN, ISO). Οι γενικεύσεις σε ορισμένα σημεία (π.χ. καθιερωμένες ρουτίνες σκίασης) και 

μερικές φορές η αποδοχή μικρών αποκλίσεων είναι αναγκαίες (λόγω της εξαιρετικά 

χαμηλής ζήτησης ενέργειας των Παθητικών Κτιρίων), καθώς δεν υπάρχουν διεθνώς 

συναφή πρότυπα (π.χ. όσον αφορά στη διαστασιολόγηση των συστημάτων αερισμού). 

Αυτή η προσέγγιση έχει οδηγήσει σε ένα διεθνώς αξιόπιστο εργαλείο υπολογισμού με το 

οποίο η αποτελεσματικότητα ενός έργου κατασκευής μπορεί να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη 

ακρίβεια συγκριτικά με συμβατικές μεθόδους υπολογισμού. 

 

Τέλος, τα αποτελέσματα του υπολογισμού PHPP συγκεντρώνονται σε ένα καλά δομημένο 

φύλλο επαλήθευσης πλήρωσης των κριτηρίων του Παθητικού Κτιρίου (Εικόνα 7.16). 
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Εικόνα 7.16: Φύλλο επαλήθευσης του PHPP [33]. 

 

For a total of 38 test cases described by ASHRAE 140, PHPP results were within the 

confidence interval of the reference software for all but one case, which modelled the 

impact of a south window overhang on cooling energy demand.  

[PHPP V9.6 Validation using ANSI/ASHRAE Standard 140-2017] 

 

Μελέτη της ASHRAE για την αξιοπιστία του λογισμικού έδειξε ότι το λογισμικό είναι 

αξιόπιστο, με μοναδικό σημείο απόκλισης (9.8%) την επίδραση της όποιας προεξοχής 

άνωθι των κουφωμάτων στη νότια πλευρά του κτιρίου. 

 

Το πιο σημαντικό όμως είναι η εμπειρία από τις ήδη υπάρχουσες κατασκευές 

παγκοσμίως, οι οποίες έχουν μελετηθεί με το PHPP και τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά. 

 

Εν κατακλείδι, το PHPP είναι ένα εργαλείο σχεδιασμού που επιτρέπει στους αρχιτέκτονες 

και τους μηχανικούς να σχεδιάσουν και να βελτιστοποιήσουν το σχεδιασμό ενός 

Παθητικού Κτιρίου. Το PHPP περιλαμβάνει εργαλεία διαστασιολόγησης για τα παράθυρα 

(όσον αφορά στη βέλτιστη θερμική άνεση), τον αερισμό (όσον αφορά στη βέλτιστη 

ποιότητα αέρα με επαρκή σχετική υγρασία) και την τεχνολογία των κτιρίων, ενώ 

αντιμετωπίζει ολόκληρο το κτίριο ως μία μονάδα, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος 

αερισμού και άλλων μηχανικών συστημάτων. Συνεπώς δεν υπάγεται αυστηρά σε 

θεωρήσεις και τοπικούς κανονισμούς (π.χ. απαίτηση για μόνωση 5 εκατοστών του 

ΚΘΚ/ΚΕΝΑΚ), αλλά δίνει τη δυνατότητα στο σχεδιαστή να καθορίσει τις τιμές των 

επιμέρους τμημάτων του κτιρίου ανάλογα με την απαίτηση για θέρμανση και ψύξη. 

7.3.2 DesignPH – plugin for Trimble Sketchup 

Το εργαλείο DesignPΗ αναπτύχθηκε από το Passive House Institute (PHI) με σκοπό την 

παροχή ενός τρισδιάστατου μοντέλου, ικανό να παρουσιάσει και να εισάγει δεδομένα στο 

PHPP. Υπάγεται στην πλατφόρμα του σχεδιαστικού προγράμματος Sketchup και 

χρησιμοποιείται, κυρίως από αρχιτέκτονες, στη φάση του σχεδιασμού. Τα οφέλη του 

συγκεκριμένου εργαλείου είναι, ότι απλοποιεί την εισαγωγή δεδομένων στο PHPP 
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(γεωμετρία κτιρίου, σκιάσεις, κ.λπ.) και ότι παρέχει μια αρχική ανάλυση απόδοσης του 

κτιρίου εντός του Sketchup. 

 

Με τη βοήθεια του SketchUp πραγματοποιείται η τρισδιάστατη απεικόνιση του υπό 

μελέτη κτιρίου, επιτρέποντας την κατανόηση της γεωμετρίας του. Το designPH επιτρέπει 

την επισήμανση θερμικών ιδιοτήτων στη γεωμετρία του, με τη βοήθεια ορισμένων 

λειτουργιών αυτόματης ανάλυσης. Το εργαλείο χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο για να 

συναγάγει τους τύπους στοιχείων, τις ζώνες θερμοκρασίας και τις ομάδες περιοχών, 

δημιουργώντας τις λίστες δεδομένων που απαιτεί η συμπλήρωση των διαφόρων φύλλων 

εργασίας του PHPP. Οι εξωτερικές περιοχές απώλειας θερμότητας και η θερμαινόμενη 

επιφάνεια δαπέδου συλλέγονται και διαμορφώνονται για εξαγωγή σε PHPP, 

εξοικονομώντας χρόνο από τον μελετητή. Ωστόσο, τα δεδομένα αυτά μπορούν να 

τροποποιηθούν και να αντικατασταθούν από τον χρήστη εάν απαιτείται. 

 

Με τη βοήθεια του SketchUp μπορεί να αποτυπωθεί ο περιβάλλων χώρος του κτιρίου, 

καθώς και οι γεωμορφολογία του εδάφους. Η σχεδιαστική αυτή ευελιξία συνδράμει στον 

ποσοτικό υπολογισμό των σκιάσεων και επιτρέπει την επαλήθευση της μελέτης 

ηλιοπροστασίας και αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, μέσω του 

εργαλείου designPH παρέχονται πολύ βοηθητικοί υπολογισμοί για κάθε ένα άνοιγμα επί 

του θερμικού φακέλου. Κάθε παράθυρο αναλύεται ως προς τον εντοπισμό εξωτερικών 

αντικειμένων σκίασης και αυτά εξάγονται ως παράμετροι εισόδου για καθέναν από τους 

τρεις βασικούς τύπους σκίασης στο PHPP (λαμπάς, προεξοχή και οριζόντια αντικείμενα). 

Εναλλακτικά, υπολογίζονται οι πρόσθετοι συντελεστές σκίασης για το καλοκαίρι και το 

χειμώνα, οι οποίοι στη συνέχεια συμπληρώνονται στο φύλλο εργασίας «Σκίαση» (Εικόνα 

7.17).  

 
Εικόνα 7.17: Υπολογισμός της σκίασης μέσω των πρόσθετων συν/στων σκίασης στο 

φύλλο εργασίας «Σκίαση». 
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Τέλος, λόγω του ότι το Performance Gap είναι πολύ μικρό, γίνονται προσπάθειες ώστε να 

απλοποιηθούν οι μέθοδοι εισαγωγής δεδομένων και να εξοικονομηθεί χρόνος (Εικόνα 

7.18). 

 

Συνοψίζοντας, το PHI έχει, πλέον, επιτύχει τη μετατροπή δεδομένων από πλειάδα 

σχεδιαστικών προγραμμάτων όπως το Revit ή το Archicad, μέσω της πλατφόρμας του BIM, 

ώστε να εισάγονται απευθείας στο PHPP. 

 

Εικόνα 7.18: Η λειτουργία του DesignPH [33].  

7.3.3 THERM 7.6.  

Το THERM είναι ένα πρόγραμμα που αναπτύχθηκε από το αμερικάνικο εργαστήριο 

Lawrence Berkeley Laboratory (LBNL). Μέσω του προγράμματος είναι δυνατό να γίνει 

προσομοίωση μοντέλων δισδιάστατης ροής θερμότητας σε διάφορα δομικά στοιχεία, 

όπως κουφώματα, τοιχοποιίες, θεμελιώσεις, οροφές και γενικότερα σε οποιοδήποτε 

στοιχείο (σύστημα στοιχείων) εμφανίζονται θερμογέφυρες.  

 

Η ανάλυση με τη χρήση δισδιάστατης ροής θερμότητας που χρησιμοποιείται από το 

THERM βασίζεται στη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων, με την οποία μπορεί να γίνει 

προσομοίωση περίπλοκων γεωμετρικών μοντέλων. Έτσι με την ανάλυση του εκάστοτε 

μοντέλου δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να αξιολογήσει τις ροές θερμότητας και τη 

διακύμανση του θερμοκρασιακού πεδίου.  
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Ο χρήστης έχει την δυνατότητα, είτε να σχεδιάσει απευθείας το γεωμετρικό του μοντέλο 

στο σχεδιαστικό περιβάλλον του THERM, είτε να το σχεδιάσει πρώτα σε περιβάλλον CAD 

και στη συνέχεια να το εισαγάγει στο THERM έτσι ώστε να γίνει η αριθμητική ανάλυση.  

Παράλληλα με τον καθορισμό της γεωμετρίας του μοντέλου ο χρηστής θα πρέπει να 

προσδιορίσει τις ιδιότητες των υλικών που συνθέτουν τα δομικά στοιχεία. Αυτό μπορεί να 

γίνει από την έτοιμη βιβλιοθήκη υλικών που παρέχει το πρόγραμμα, στην οποία υπάρχει 

πληθώρα δομικών, θερμομονωτικών και άλλων υλικών, αλλά και χειροκίνητα, 

καταχωρώντας τις τιμές των διαφόρων ιδιοτήτων του υλικού.  

 

Ταυτόχρονα ορίζονται και οι συνοριακές συνθήκες του μοντέλου. Σύμφωνα με το PHI [42], 

όσον αφορά στην επαφή του δομικού στοιχείου με, 

 Τον εξωτερικό αέρα, οι συνοριακές συνθήκες ορίζονται ως εξής: 

i. Εξωτερική θερμοκρασίας 3% �  �10	�, 

ii. Συντελεστής μεταφοράς θερμότητας h = 25 W/mK.  

 Το εσωτερικό περιβάλλον, οι συνοριακές συνθήκες ορίζονται ως εξής: 

i. Εξωτερική θερμοκρασίας 3% �  20	�, 

ii. Συντελεστής μεταφοράς θερμότητας h = 7.69 W/mK. 

 Το εσωτερικό περιβάλλον του υπογείου, οι συνοριακές συνθήκες ορίζονται ως 

εξής: 

iii. Εξωτερική θερμοκρασίας 3% �  18	�, 

iv. Συντελεστής μεταφοράς θερμότητας h = 7.69 W/mK. 

 Το έδαφος, οι συνοριακές συνθήκες ορίζονται ως εξής: 

i. Εξωτερική θερμοκρασίας 3% �  �4�, 

ii. Συντελεστής μεταφοράς θερμότητας h = 20 W/mK. 

 

Η αριθμητική ανάλυση του μοντέλου έχει σκοπό την εύρεση του μεγέθους της ροής 

θερμότητας και του θερμοκρασιακού του πεδίου. Το τμήμα εκτίμησης σφαλμάτων του 

λογισμικού, δίνει τοπικές εκτιμήσεις σφαλμάτων και βασιζόμενο στα όρια σφαλμάτων, 

εντοπίζει τις προβληματικές περιοχές και υπολογίζει εκ νέου το συνολικό μοντέλο. Η 

διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα βρόγχο, η λειτουργία 

του οποίου συνεχίζεται έως ότου εξαλειφθούν όλες οι προβληματικές περιοχές και τεθούν 

εντός των προδιαγεγραμμένων ορίων. Το τελικό αποτέλεσμα που λαμβάνει ο χρήστης δεν 

είναι απευθείας η τιμή του συντελεστή γραμμικής θερμοπερατότητας Ψ, αλλά το μέγεθος 

της ροής θερμότητας ανά μονάδα μήκους (συντελεστής Φ), ούτως ώστε να προσδιοριστεί 

στη συνέχεια ο συντελεστής θερμικής σύζευξης για δισδιάστατους υπολογισμούς (6�7) 

και τελικά να υπολογιστεί ο συντελεστής Ψ (Εικόνα 7.19). 
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Εικόνα 7.19: Υπολογισμός συντελεστή Ψ [42]. 

7.4 Οικονομική σκοπιμότητα κατασκευής παθητικών κτιρίων 

Είναι εμφανές, ότι η ενσωμάτωση των Παθητικών Κτιρίων στο κτιριακό απόθεμα κάθε 

χώρας είναι μείζονος σημασίας στην υιοθέτηση μια ουσιαστικής και αποδοτικής 

ενεργειακής πολιτικής κατασκευής κτιρίων. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει μια έντονη ανησυχία 

επενδυτών-ιδιοκτητών σχετικά με την οικονομική σκοπιμότητα της επένδυσης σε ένα 

Παθητικό Κτίριο και στο κατά πόσο αυτά τα κτίρια μπορούν να είναι οικονομικά βιώσιμα. 

Ουσιαστικά, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές κατασκευής νεόδμητων ή ανακαίνισης 

υφιστάμενων κτιρίων σε παθητικά εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους για το επιπρόσθετο 

κόστος μελέτης και κατασκευής, σε σχέση με ένα συμβατικό κτίριο και κατά πόσο αυτή η 

διαφορά κόστους μπορεί να αποσβεστεί με την πάροδο του χρόνου. 

 

Είναι λοιπόν αναγκαίο να αποδειχθεί πως η επένδυση σε ένα Παθητικό Κτίριο ενέχει 

ελάχιστο οικονομικό ρίσκο, παρά την πληθώρα αστάθμητων παραγόντων που επιδρούν. 

Σε αυτό το πλαίσιο, παρατίθεται μια μελέτη κόστους-οφέλους της κατασκευής ενός 

κτιρίου ως παθητικό, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σχεδόν σε κάθε κτιριακή μονάδα. 

Επίσης, δίνονται παραδείγματα από διάφορες εφαρμογές παθητικών κτιρίων, όπου 

παρατίθεται η οικονομική απόδοση της επένδυσης. 

7.4.1 Ανάλυση Κόστους – Οφέλους 

Με βάση την κατασκευαστική πείρα πάνω στα Παθητικά Κτίρια παγκοσμίως, το επιπλέον 

κόστος κατασκευής κυμαίνεται από 0% έως 10% συγκριτικά με ένα αντίστοιχο συμβατικό 

κτίριο. Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων εκφράζεται στις μελέτες κόστους μέσω του EPR 

(Energy Performance Rating), το οποίο λαμβάνει υπ’ όψιν του την προβλεπόμενη ετήσια 

ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων βάσει της ενεργειακής θωράκισης τους, των 

κλιματικών συνθηκών και της μέσης συμπεριφοράς των χρηστών. Παρ’ όλα αυτά, η χρήση 
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των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης από τους χρήστες και 

επιθυμητή θερμική άνεση που επιδιώκουν, δεν εναρμονίζεται πάντα με τις ανάγκες του 

κτιρίου. Παραδείγματος χάριν, η αύξηση της θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου κατά 1℃ 

μέσω των ενεργητικών συστημάτων θέρμανσης μπορεί να επιφέρει σημαντική αύξηση 

στην ετήσια κατανάλωση ενέργειας ενός κτιρίου και επομένως η τελική ενεργειακή 

κατανάλωση να καταλήγει συνήθως μεγαλύτερη της πρωτογενούς μοντελοποιημένης και 

να οδηγεί σε επιμήκυνση της απαιτούμενης περιόδου απόσβεσης.  

 

Η αποπληρωμή της επένδυσης σε ένα Παθητικό Κτίριο λαμβάνει χώρα τη χρονική στιγμή, 

την οποία η συνολική διαφορά της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου, σε σχέση με το 

συμβατικό, που έχει συσσωρευτεί από το πέρασμα των χρόνων, εξισώνει το επιπρόσθετο 

κόστος κατασκευής του κτιρίου ως παθητικό. Επιπλέον, στη συγκεκριμένη προσέγγιση, ο 

ίδιος ο επενδυτής έχει ενεργό ρόλο στην κοστολόγηση και αποπεράτωση του έργου, 

καθώς έχει τη δυνατότητα να καθορίσει τις μεταβολές των μεγεθών που καθορίζουν την 

οικονομική σκοπιμότητα της επένδυσης. 

 

Στη συνέχεια παρατίθεται ένα παράδειγμα οικοδόμησης μιας νέα, υπερσύγχρονης 

πολυκατοικίας, με τα βασικά οικονομικά στοιχεία που αφορούν στην χρηματοδότηση, 

στην οικονομική απόδοση της επένδυση και στο κόστος αγοράς των διαμερισμάτων, 

καθώς επίσης και στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην αποφυγή εκπομπής διοξειδίου 

του άνθρακα [36]. 

 

Η μεγαλύτερη σε βιώσιμη επιφάνεια παθητική πολυκατοικία στην Ευρώπη, η 

πολυκατοικία Urban Residents Apartments (URA) κτίζεται σύμφωνα με το πρότυπο 

Passivehouse στη Βιτόρια της Χώρας των Βάσκων. Τα 180 στούντιο θα χρησιμοποιηθούν 

για ευέλικτες ενοικιάσεις βραχείας και μεσαίας διαμονής και αναμένεται να 

ολοκληρωθούν γύρω στο τρίτο τρίμηνο του 2022. Η ανάπτυξη έχει διατεθεί πλήρως στην 

αγορά σε ιδιώτες επενδυτές με εκτιμώμενη καθαρή απόδοση 6%. Τα εξωτερικά 

διαμερίσματα 26 !� πωλούνται από 100.700 ευρώ, ενώ αυτά των 41 !�, με εξωτερική 

βεράντα, διατίθενται από 135.000 ευρώ.  

 

Η βασκική εταιρεία Kategora Real Estate, μια εταιρεία που ειδικεύεται στην ανάπτυξη και 

ολοκληρωμένη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ακινήτων, επιβεβαιώνει ότι το URA 

είναι μια «εντελώς καινοτόμος» ιδέα διαμονής. Το έργο θα συνδυάσει δύο έννοιες σε ένα 

ενιαίο κτίριο, με διαμερίσματα και περισσότερα από 2.000 !� εσωτερικών κοινόχρηστων 

χώρων κατανεμημένων σε δύο επίπεδα, μια ταράτσα και έναν εξωτερικό κήπο. 

 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έκαναν οι σχεδιαστές, το κτίριο θα παρουσιάζει 

συνολικά εξοικονόμηση ενέργειας στην κατανάλωση περίπου 600.000 kWh ετησίως, και 

έτσι θα αποφύγει την εκπομπή περίπου 100.000 kg ��� στην ατμόσφαιρα ετησίως.Εκτός 

από τη μείωση της δικής του κατανάλωσης ενέργειας, το ακίνητο θα διαθέτει 

αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω των φωτοβολταϊκών 
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πλαισίων που είναι εγκατεστημένα στην οροφή και των γεωθερμικών και αεροθερμικών 

συστημάτων. 

 

Η κατασκευή αυτού του έξυπνου παθητικού κτιρίου χρηματοδοτήθηκε από την 

Kutxabank, με δάνειο τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ για την τελευταία φάση του 

συγκροτήματος URA, στο πλαίσιο της πολιτικής της υποστήριξης έργων που κινούνται 

προς πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα και προωθούν χαμηλές εκπομπές άνθρακα. 

οικονομία. 

7.4.2 Σύγκριση Παθητικών και Συμβατικών κτιρίων 

Εκτός από τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, τη θερμική άνεση και την ποιότητα του αέρα 

υπάρχει και άλλο ένα σημαντικό μέγεθος, το οποίο μπορεί να τεθεί σε σύγκριση μεταξύ 

συμβατικών και παθητικών κτιρίων· η οικονομική αποδοτικότητα. Έρευνες και μελέτες 

έχουν δείξει ότι ένα συμβατικό κτίριο στην Ελλάδα καταναλώνει περίπου 150 kWh/!�a 

για θέρμανση ή ψύξη. Η απαίτηση του Παθητικού Κτιρίου για θέρμανση ή ψύξη είναι 

μικρότερη από 15 kWh/!�a, δηλαδή 10 φορές χαμηλότερη. 

 

Οι τρόποι θέρμανσης και ψύξης ποικίλλουν: το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο, το 

πετρέλαιο και η καύση ξύλου ή pellet, είναι κάποιοι από αυτούς. Σημαντικός, επίσης, είναι 

ο καθορισμός των μέσων, όπως για παράδειγμα η χρησιμοποίηση του ηλεκτρικού 

ρεύματος μέσω μιας αντλίας θερμότητας ή μιας κλιματιστικής μονάδας. Άρα, γνωρίζοντας 

τις απαιτήσεις για θέρμανση και ψύξη του Παθητικού Κτιρίου και του ΣΚ αλλά και τα μέσα 

που θα χρησιμοποιηθούν είναι εύκολο να κοστολογηθεί και να αξιολογηθεί η επένδυση. 

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου θα δούμε 

στο παρακάτω παράδειγμα. 

7.5 Παράδειγμα οικονομικής ανάλυσης [43] 

Μια ενδιαφέρουσα μελέτη αφορά σε μια ενεργειακή αναβάθμιση ενός ιστορικού κτιρίου 

στο κέντρο του Μιλάνο (Εικόνα 7.20, Εικόνα 7.20). Η μελέτη περιγράφει τη συσχέτιση 

μεταξύ της ενεργειακής αναβάθμισης και του κόστους επένδυσης και μακροχρόνιας 

λειτουργίας του κτιρίου.  

 

Το υπάρχον κτίριο είναι μια κατασκευή του 1930, χωρίς μόνωση, με κακό 

προσανατολισμό και με τη δημόσια νομοθεσία να μην επιτρέπει τροποποίηση των όψεων 

λόγω της ιστορικότητας του κέντρου της πόλης. Για τη μελέτη του κτιρίου 

χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία: PHPP, PHeco και DesignPH. Είναι μια κατασκευή 8 

ορόφων, όπου οι 2 τελευταίοι κατασκευάστηκαν μετά το 1970, ενώ υπάρχει 

μεταβλητότητα στο πάχος της τοιχοποιίας από 68 cm στον πρώτο όροφο σε 29 cm στον 

έκτο όροφο, η οποία είναι από τούβλο. Η συνολική επιφάνεια θερμαινόμενου χώρου 

είναι 1560.25 !� και χωρίζεται σε 19 διαμερίσματα. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας U 

της εξωτερικής τοιχοποιίας υπολογίστηκε σε 0.901 W/!�k και της οροφής σε 1,559 

W/!�k, ενώ τα κουφώματα είχαν ένα μέσο συντελεστή 
:;<=> 4.55 W/!�k. (Εικόνα 7.22).  
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Το έργο πραγματοποιήθηκε ως “Step by Step Retrofit”, δηλαδή μια μελέτη με 7 επί 

μέρους τροποποιήσεις, ενώ υπολογίστηκε το ποσοστό επιρροής κάθε μιας στην 

επένδυση, οικονομικά και ενεργειακά. 

 

Εικόνα 7.20, 7.21: Ανατολική όψη στο DesignPH και στο Google maps αντίστοιχα [44]. 

Εικόνα 7.22: Συντελεστής θερμοπερατότητας U της εξωτερικής τοιχοποιίας κάθε 

ορόφου [44]. 
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 Υφιστάμενη Κατάσταση 

 

Πίνακας 7.1: Υφιστάμενη Κατάσταση.  

Ενέργεια 
Απαίτηση Θέρμανσης 151.4 "0ℎ/!�( 

Θερμικής Ισχύς 69.6 "0ℎ/!�( 

Κόστη 

Present Value επιπλέον ηλεκτρικών συσκευών 48 €/!� (30 yrs) 

Present Value ηλεκτρικού ρεύματος 102 €/!� (30 yrs) 

Present Value κόστους ενέργειας για 

θέρμανση 
500 €/!� (30 yrs) 

Present Value συνολικού κόστους 650 €/!� (30 yrs) 

 
Όπου η Present Value είναι η παρούσα αξία κόστους σε ορίζοντα 30 ετών για την επένδυση και το 

λειτουργικό κόστος του κτιρίου σε σημερινές τιμές. 

Εικόνα 7.23: Υπολογισμός συνολικού κόστους και απαιτήσεων ενέργειας για την 

υφιστάμενη κατάσταση [44]. 
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 Πρώτη Τροποποίηση 

Προσθήκη εσωτερικής θερμομόνωσης 10 εκατοστών με λ=0.042 W/mK στην πλευρά της 

ανατολικής όψης. 

Πίνακας 7.2: Πρώτη Τροποποίηση. 

Ενέργεια 
Απαίτηση Θέρμανσης 145.7 "0ℎ/!�( 

Θερμικής Ισχύς 66.9 "0ℎ/!�( 

Κόστη 

Present Value επιπλέον ηλεκτρικών συσκευών 48 €/!� (30 yrs) 

Present Value ηλεκτρικού ρεύματος 103 €/!� (30 yrs) 

Present Value κόστους ενέργειας για 

θέρμανση 
488 €/!� (30 yrs) 

Present Value Επένδυσης 27 €/!� (30 yrs) 

Present Value συνολικού κόστους 667 €/!� (30 yrs) 

Επιτυγχάνεται ενεργειακή βελτίωση της τάξεως του 3.8% και αύξηση του κόστους κατά 2.61%. 

Εικόνα 7.24: Υπολογισμός κόστους και απαιτήσεων ενέργειας μετά το πέρας της 1ης 

μετατροπής [44]. 
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 Δεύτερη τροποποίηση 

Προσθήκη εξωτερικής γραφιτούχας θερμομόνωσης 16 εκατοστών με λ=0.034 W/mK σε 

όλη την εξωτερική τοιχοποιία του κτιρίου. 

Πίνακας 7.3: Δεύτερη Τροποποίηση. 

Ενέργεια 
Απαίτηση Θέρμανσης 99.8 "0ℎ/!�( 

Θερμικής Ισχύς 49.7 "0ℎ/!�( 

Κόστη 

Present Value επιπλέον ηλεκτρικών συσκευών 47 €/!� (30 yrs) 

Present Value ηλεκτρικού ρεύματος 103 €/!� (30 yrs) 

Present Value κόστους ενέργειας για 

θέρμανση 
372 €/!� (30 yrs) 

Present Value Επένδυσης 72 €/!� (30 yrs) 

Present Value συνολικού κόστους 594 €/!� (30 yrs) 

Επιτυγχάνεται ενεργειακή βελτίωση της τάξεως του 34.1% και μείωση του κόστους κατά 10.9%. 

Εικόνα 7.25: Υπολογισμός κόστους και απαιτήσεων ενέργειας μετά το πέρας της 2ης 

μετατροπής [44]. 
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 Τρίτη τροποποίηση 

Προσθήκη εξωτερικής μόνωσης 30 εκατοστών και λ= 0.036 W/mK στην κεκλιμένη οροφή, 

20 εκατοστών στην επίπεδη στέγη, 3 εκατοστών στη βεράντα και 15 εκατοστών στο 

υπόγειο. Οι παραπάνω ενέργειες μας δημιουργούν ένα πολύ καλά μονωμένο κέλυφος 

κτιρίου. 

Πίνακας 7.4: Τρίτη Τροποποίηση. 

Ενέργεια 
Απαίτηση Θέρμανσης 81.6 "0ℎ/!�( 

Θερμικής Ισχύς 49.7 "0ℎ/!�( 

Κόστη 

Present Value επιπλέον ηλεκτρικών συσκευών 47 €/!� (30 yrs) 

Present Value ηλεκτρικού ρεύματος 103 €/!� (30 yrs) 

Present Value κόστους ενέργειας για 

θέρμανση 
227 €/!� (30 yrs) 

Present Value Επένδυσης 130 €/!� (30 yrs) 

Present Value συνολικού κόστους 593 €/!� (30 yrs) 

Έχουμε ενεργειακή βελτίωση της τάξεως του 46.1% και μείωση του κόστους κατά 14.6% σε σχέση 

με το αρχικό κτίριο. 

Εικόνα 7.26: Υπολογισμός κόστους και απαιτήσεων ενέργειας μετά το πέρας της 3ης 

μετατροπής [44]. 
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 Τέταρτη τροποποίηση 

Αλλαγή όλων των κουφωμάτων του κτιρίου με ενεργειακά τα οποία έχουν 
@��%= 0.74 

W/!�K, Ug = 0.58 W/!�K και #ABCDE = 0.51. Επίσης βελτιώθηκε η αεροστεγανότητα του 

κτιρίου από 7.3 αλλαγές/ώρα σε 1 αλλαγή/ώρα, ενώ προστέθηκαν σκίαστρα στα νέα 

κουφώματα. 

Πίνακας 7.5: Τέταρτη Τροποποίηση. 

Ενέργεια 
Απαίτηση Θέρμανσης 33.4 "0ℎ/!�( 

Θερμικής Ισχύς 17.9 "0ℎ/!�( 

Κόστη 

Present Value επιπλέον ηλεκτρικών συσκευών 44 €/!� (30 yrs) 

Present Value ηλεκτρικού ρεύματος 103 €/!� (30 yrs) 

Present Value κόστους ενέργειας για θέρμανση 171 €/!� (30 yrs) 

Present Value Επένδυσης 244 €/!� (30 yrs) 

Present Value Συντήρησης 26 €/!� (30 yrs) 

Present Value συνολικού κόστους 589 €/!� (30 yrs) 

Επιτυγχάνεται ενεργειακή βελτίωση της τάξεως του 78% και μείωση του κόστους κατά 

9.8% σε σχέση με το υφιστάμενο κτίριο και αύξηση 4.8% σε σχέση με την προηγούμενη 

μετατροπή. 

 

Εικόνα 7.27: Υπολογισμός κόστους και απαιτήσεων ενέργειας μετά το πέρας της 4ης 

μετατροπής [44]. 
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 Πέμπτη τροποποίηση 

Προσθήκη 19 μονάδων μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας 85%. 

Πίνακας 7.6: Πέμπτη Τροποποίηση. 

Ενέργεια 
Απαίτηση Θέρμανσης 15.9 "0ℎ/!�( 

Θερμικής Ισχύς 11.3 "0ℎ/!�( 

Κόστη 

Present Value επιπλέον ηλεκτρικών συσκευών 69 €/!� (30 yrs) 

Present Value ηλεκτρικού ρεύματος 103 €/!� (30 yrs) 

Present Value κόστους ενέργειας για 

θέρμανση 
90 €/!� (30 yrs) 

Present Value Επένδυσης 312 €/!� (30 yrs) 

Present Value Συντήρησης 41 €/!� (30 yrs) 

Present Value συνολικού κόστους 631 €/!� (30 yrs) 

Επιτυγχάνεται ενεργειακή βελτίωση της τάξεως του 89.5% και μείωση του κόστους κατά 

2.8% σε σχέση με το υφιστάμενο κτίριο και αύξηση 7.1% σε σχέση με την προηγούμενη 

μετατροπή. 

Εικόνα 7.28: Υπολογισμός κόστους και απαιτήσεων ενέργειας μετά το πέρας της 5ης 

μετατροπής [44].  
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 Έκτη Τροποποίηση 

Προσθήκη δυο αντλιών θερμότητας και ενός αποθηκευτικού δοχείου για θέρμανση και 

ΖΝΧ, καθώς και αντικατάσταση των σωληνώσεων ανακυκλοφορίας σε ολόκληρο το κτίριο.  

 

Ενεργειακά η μόνη αλλαγή είναι στην απαίτηση πρωτεύουσας ενέργειας (PER), όπου από 

414.4 kWh/m2annual έγινε 53.1 kWh/m2annual. Το συνολικό παρόν κόστος επένδυσης 

αυξήθηκε κατά 50 €/!�
 , άρα έχουμε αύξηση του κόστους κατά 1,8% σε σχέση με το 

υφιστάμενο κτίριο και 4.9% σε σχέση με την προηγούμενη μετατροπή.  

 

Εικόνα 7.29: Υπολογισμός κόστους και απαιτήσεων ενέργειας μετά το πέρας της 6ης 

μετατροπής [44].  
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 Έβδομη τροποποίηση 

Προσθήκη φωτοβολταϊκών πάνελ με μονοκρυσταλλικούς συλλέκτες της τάξεως των 24.9 

kWp στη στέγη του κτιρίου. Συνολικά από τους συλλέκτες που τοποθετήθηκαν παράχθηκε 

συνολικό ηλεκτρικό ρεύμα 23,522 kWh/a, το οποίο είναι ικανό να εξαλείψει το 

λειτουργικό κόστος των αντλιών θερμότητας. 

Πίνακας 7.7: Έβδομη Τροποποίηση.  

Κόστη 

Present Value επιπλέον ηλεκτρικών συσκευών 36 €/!� (30 yrs) 

Present Value ηλεκτρικού ρεύματος 0 €/!� (30 yrs) 

Present Value κόστους ενέργειας για 

θέρμανση 
93 €/!� (30 yrs) 

Present Value Επένδυσης 400 €/!� (30 yrs) 

Present Value Συντήρησης 61 €/!� (30 yrs) 

Present Value συνολικού κόστους 610 €/!� (30 yrs) 

Το συνολικό παρόν κόστος επένδυσης μειώθηκε κατά 6.2% σε σχέση με το υφιστάμενο 

κτίριο και 7.8% σε σχέση με την προηγούμενη επένδυση. 

Εικόνα 7.30: Υπολογισμός κόστους και απαιτήσεων ενέργειας μετά το πέρας της 7ης 

μετατροπής [44]. 
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 Σύνοψη 

Μετά από 7 μετατροπές βήμα προς βήμα ως προς την ανακαίνιση-ενεργειακή 

αναβάθμιση του κτιρίου, το πρότυπο του παθητικού κτιρίου έχει επιτύχει μείωση της 

απαίτησης για θέρμανση από 151.4 kWh/!�a σε 15.9 kWh/!�a και όφελος επένδυσης 

από 650 €/!� σε 610 €/!� σε ορίζοντα 30 ετών. Μάλιστα στη μελέτη δε λήφθηκαν υπ’ 

όψιν: 

i. Χορηγίες,  

iii. Χρηματοδότηση από το δήμο- κράτος,  

iv. Εκπτώσεις υλικών. 

 

Το κόστος της ενεργειακής αναβάθμισης ανέρχεται σε 614,729.00 €, κάτι που αντιστοιχεί 

σε 32,354.15 € / διαμέρισμα ή 393.85 € / τετραγωνικό μέτρο θερμαινόμενης επιφάνειας 

(TFA). Τα οικονομικά δεδομένα που λήφθηκαν υπ’ όψιν παρατίθενται στον παρακάτω 

πίνακα. 

 

Εικόνα 7.31: Οικονομικά δεδομένα επένδυσης [44]. 

 

Η παραπάνω μελέτη παρουσιάστηκε στο παγκόσμιο συνέδριο παθητικών κτιρίων το 2018 

από τον Prof. Roberto Iannetti εκ μέρους του PHI. 
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8. Σχεδιασμός Παθητικού Κτιρίου 

Το σημαντικότερο κομμάτι στην υλοποίηση ενός Παθητικού Κτιρίου είναι ο σχεδιασμός 

του. Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, η οποία παρ’ όλα αυτά εγγυάται το αποτέλεσμα το 

οποίο σχεδιάστηκε. Για την υλοποίηση ενός παθητικού κτιρίου απαιτούνται πέντε βασικές 

αρχές: 

 Θερμομόνωση του κελύφους. 

 Κουφώματα με συγκεκριμένες απαιτήσεις. 

 Αεροστεγανότητα του κελύφους. 

 Επίλυση θερμογεφυρών. 

 Μηχανικός αερισμός με ανάκτηση θερμότητας. 

 

Τα στάδια του σχεδιασμού, τα οποία θα παρουσιαστούν στη συνέχεια, είναι αρκετά και 

απαιτούν τη συνεργασία μηχανικών διαφορετικών ειδικοτήτων. Τέλος, αξίζει να 

αναφέρουμε ότι το πρότυπο του Παθητικού Κτιρίου μπορεί να εφαρμοστεί και έχει 

εφαρμοστεί σε όλο το μήκος και πλάτος του πλανήτη. 

 

8.1 Αρχιτεκτονική  

Ο κτιριακός τομέας στην Ευρώπη είναι υπεύθυνος για το 55% περίπου των εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα και το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Είναι, λοιπόν, 

προφανές ότι το κτιριακό απόθεμα και η δυνατότητα αναβάθμισής του μπορεί, και 

καλείται, να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην  

υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων. Μία οδός προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελεί η 

βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών μέσω του  βιοκλιματικού σχεδιασμού των κτιρίων 

και κατ’ επέκταση των πόλεων. Η βιοκλιματική φιλοσοφία ουσιαστικά προάγει την 

εναρμόνιση των κτιρίων με το κλίμα και το περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα την 

άνετη και υγιεινή διαβίωση του χρήστη στον εσωτερικό αλλά και εξωτερικό χώρο. Οι τρεις 

βασικοί στόχοι είναι οι εξής:  

 Απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. 

 Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήματος.  

 Προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Ως βιοκλιματικός σχεδιασμός ορίζεται ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός ενός κτιρίου με τρόπο 

ώστε να λαμβάνονται υπ’ όψιν τα τοπικά κλιματικά δεδομένα (ανάγλυφο εδάφους, 

ηλιακή ακτινοβολία, άνεμος, θερμοκρασία, προσανατολισμός, σχετική υγρασία, βροχή 

κ.α.) και τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά, περιορίζοντας αφενός  τις επιπτώσεις από την 
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επίδρασή τους στο κέλυφος του κτιρίου, αξιοποιώντας τα αφετέρου στην επίτευξη 

συνθηκών θερμικής άνεσης και υγιεινής διαβίωσης στο εσωτερικό του (Εικόνα 8.1). 

 

Πρακτικά, επιδιώκεται στο μεγαλύτερο βαθμό η δέσμευση φυσικής ενέργειας που 

παράγεται από τις ήπιες, ανανεώσιμες και ανεξάντλητες πηγές ενέργειας, όπως ο ήλιος. Η 

δέσμευση της ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη χειμερινή περίοδο και η μετατροπή της σε 

θερμότητα για τη θέρμανση του κτιρίου, όπως και αντίστοιχα η αξιοποίηση του ανέμου 

κατά τη θερινή περίοδο για τον δροσισμό του κτιρίου, αποτελούν ουσιαστικά την 

πρακτική εφαρμογή της βιοκλιματικής  αρχιτεκτονικής. Παράλληλα, εξίσου σημαντική 

είναι φυσικά και η προστασία του κτιρίου από την υπερθέρμανση το καλοκαίρι και τους 

ισχυρούς ανέμους το χειμώνα. 

 

Εικόνα 8.1: Λειτουργία βιοκλιματικού κτιρίου [45]. 

8.1.1 Βιοκλιματικός σχεδιασμός ανά κλίμα 

Το ελληνικό κλίμα, επηρεάζεται από τρείς βασικές παραμέτρους:  

1. Το γεωγραφικό πλάτος (από 35	 μέχρι 42	) 

2. Τη μορφολογία του εδάφους  

3. Τη γειτνίαση με τη θάλασσα 

 

Εξετάζοντας αναλυτικά το ελληνικό κλίμα [46], συμπεραίνουμε ότι η επίδραση των 

παραπάνω παραγόντων οδηγεί σε βαθμιαία αλλαγή του ελληνικού κλίματος από το 

βορρά προς το νότο, από ηπειρώτικο σε εύκρατο, ακόμα και σε θερμό. Τα σημαντικότερα 

κλιματικά δεδομένα είναι η ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία, οι άνεμοι και η υγρασία. Η 
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θερμοκρασία μεταβάλλεται αναλόγως του γεωγραφικού πλάτους και οι διακυμάνσεις της 

αποτελούν μια απόδειξη για την ποικιλία των κλιμάτων που επικρατούν στον ελλαδικό 

χώρο. Όσον αφορά στους ανέμους, το καλοκαίρι είναι κυρίως βόρειοι και έχουν νότια ή 

νοτιοανατολική διεύθυνση. Το χειμώνα, είναι και πάλι βόρειοι, άλλοτε εξαιτίας του 

σιβηρικού αντικυκλώνα που δημιουργείται τη συγκεκριμένη εποχή και άλλοτε εξαιτίας 

του σταθερού ατλαντικού αντικυκλώνα. 

 

Όσον αφορά στις υδάτινες κατακρημνίσεις, η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα σε δυο περιοχές 

με εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Από τη μια, στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη 

επικρατούν πλούσιες και ομοιόμορφα κατανεμημένες βροχοπτώσεις λόγω των δυτικών 

ωκεάνιων ανέμων. Από την άλλη, υπάρχει η έρημος της Σαχάρας, από όπου φυσά σχεδόν 

όλο το χρόνο ο ξηρός άνεμος Passat, με αποτέλεσμα την πλήρη, σχεδόν, ξηρασία. 

Επιπρόσθετα, ο διαχωρισμός της ηπειρωτικής χώρας από  την οροσειρά της Πίνδου κατά 

γεωγραφικό μήκος ορίζει σε μεγάλο βαθμό τις βροχοπτώσεις της ανατολικής και δυτικής 

Ελλάδας. 

 

Έτσι διακρίνονται δυο περίοδοι: 

 Η καλοκαιρινή, η οποία χαρακτηρίζεται από ανυπαρξία βροχών και αυξημένη 

ξηρασία. 

 Η χειμερινή, η οποία είναι πλούσια σε βροχές.  

 

Τέλος, αν αναλύσουμε και τις τέσσερις εποχές του έτους θα διαπιστώσουμε ότι τα 

φαινόμενα διαφέρουν αρκετά και θα πρέπει να λάβουμε αρκετές παραμέτρους υπ’ όψιν 

στο σχεδιασμό ενός κτιρίου. 

 

Σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ., η ελληνική επικράτεια διαιρείται σε τέσσερις κλιματικές ζώνες 

με βάση τις βαθμοημέρες θέρμανσης (Πίνακας 8.1, Εικόνα 8.2). 

 

Πίνακας 8.1: Διαχωρισμός της ελληνικής επικράτειας σε κλιματικές ζώνες κατά νομούς. 

Κλιματική 

Ζώνη 

Νομοί 

ΖΩΝΗ Α Ηρακλείου, Χανιών, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Κυκλάδων, 

Δωδεκανήσου, Σάμου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας, 

Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Κύθηρα & νησιά Σαρωνικού 

(Αττικής), Αρκαδίας (πεδινή). 

ΖΩΝΗ Β Αττικής (εκτός Κυθήρων & νησιών Σαρωνικού), Κορινθίας, Ηλείας, 

Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας, 

Ευβοίας, Μαγνησίας, Λέσβου, Χίου, Κέρκυρας, Λευκάδας, 

Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας. 
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ΖΩΝΗ Γ Αρκαδίας (ορεινή), Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Καρδίτσας, 

Τρικάλων, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, 

Χαλκιδικής, Σερρών (εκτός ΒΑ τμήματος), Καβάλας, Ξάνθης, 

Ροδόπης, Έβρου. 

ΖΩΝΗ Δ Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Σερρών (ΒΑ τμήμα), 

Δράμας. 

Πηγή: Τεχνική Οδηγία Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) 20701-2/2017. 

 

Εικόνα 8.2: Διαχωρισμός της ελληνικής επικράτειας σε κλιματικές ζώνες κατά νομούς 

[47]. 

8.1.2 Χωροθέτηση κτιρίου και διάταξη εσωτερικών χώρων 

Η κατάλληλη χωροθέτηση του κτιρίου καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη των 

στόχων του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Ένα κτίριο πρέπει να λειτουργεί ως φυσικός 

ηλιακός συλλέκτης και αποθήκη θερμότητας το χειμώνα ενώ αντίστοιχα ως παγίδα 

φυσικού δροσισμού και ψύξης το καλοκαίρι, προκειμένου να καλύπτονται στο μέγιστο 

βαθμό οι ανάγκες για ψύξη και θέρμανση. Για τον σκοπό αυτόν, το κτίριο διαχωρίζεται σε 

θερμικές ζώνες.  

 

Το κύριο μέλημα για την ορθή τοποθέτηση ενός κτιρίου σε ένα χώρο, είναι η εξασφάλιση 

επαρκούς ηλιασμού στο διάστημα 9:00 - 15:00 καθημερινά, τη χειμερινή περίοδο. Το 

κτίριο συνιστάται να τοποθετείται προς τη βορεινή πλευρά ενός οικόπεδου. Η ακριβής 

θέση του υπολογίζεται μέσω της χρήσης ηλιακών ή ενεργειακών χαρτών που 

απεικονίζουν την τροχιά του ηλίου και προσδιορίζουν επαρκώς τη διάρκεια ηλιασμού και 

την ένταση της θερμικής ακτινοβολίας, συμβάλλοντας στην εξαγωγή στοιχείων  για τον 
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σκιασμό που προκύπτει από τον περιβάλλοντα χώρο. Οι νότιες προσόψεις 

διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στη συλλογή της ηλιακής ακτινοβολίας. 

Το σχήμα ενός κτιρίου είναι ανάλογο με τις ανάγκες του για θέρμανση και ψύξη. Ένα 

κτίριο κυβικού σχήματος δεν αποτελεί πάντοτε την κατάλληλη λύση για οποιοδήποτε 

τόπο. Με βάση πρόσφατες έρευνες, ένα επιμήκες κτίριο στον άξονα ανατολής – δύσης με 

διαφορετικές αναλογίες στις διαστάσεις του προσφέρει μεγαλύτερη επιφάνεια προς το 

νότο για τη συλλογή της ηλιακής ακτινοβολίας το χειμώνα και αποτελεί συνήθως τη 

βέλτιστη λύση. Για τα μεσογειακά κλίματα η άριστη αναλογία στις διαστάσεις του κτιρίου 

είναι 1:1:8. 

 

Ο προσανατολισμός του κτιρίου θα πρέπει να εξασφαλίζει τον πλήρη ηλιασμό του κατά τη 

διάρκεια του χειμώνα και το μέγιστο δυνατό σκιασμό του το καλοκαίρι. Το πρόβλημα του 

προσανατολισμού είναι αρκετά σύνθετο, καθώς επηρεάζεται από την τοπογραφία της 

περιοχής, το φυσικό τοπίο, τις απαιτήσεις ιδιωτικότητας, τη μείωση του θορύβου και 

άλλες κλιματικές παραμέτρους. Έχει αποδειχτεί, ότι για την εύκρατη ζώνη (γεωγραφικό 

πλάτος 40	), ο ιδανικότερος προσανατολισμός είναι ο νότιος, διότι η προσπίπτουσα 

ηλιακή ακτινοβολία είναι σχεδόν τριπλάσια σε σχέση με το δυτικό και τον ανατολικό για 

την περίοδο του χειμώνα και μειώνεται σχεδόν στο μισό το καλοκαίρι. Σε χαμηλότερα 

γεωγραφικά πλάτη, οι νότιες επιφάνειες έχουν ακόμα μεγαλύτερο ηλιακό κέρδος το 

χειμώνα, ενώ οι ανατολικές και οι δυτικές είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένες αφού δέχονται 2-

3 φορές περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία. Για να διασφαλιστεί ο ηλιασμός όλου του 

εσωτερικού χώρου από τα ανοίγματα της νότιας όψης, θα πρέπει το βάθος του κτιρίου να 

μην είναι μεγαλύτερο από 2.5 φορές το ύψος του παραθύρου με αφετηρία το δάπεδο, 

γεγονός που εξασφαλίζει ταυτόχρονα και τον επαρκή φωτισμό του χώρου [43]. 

 

Ένα κτίριο χαρακτηρίζεται ως κλειστό, όταν ο λόγος των επιφανειών των αδιαφανών προς 

τα διαφανή στοιχεία του κελύφους είναι πολύ μεγάλος. Αντιθέτως, στις περιπτώσεις όπου 

ο λόγος των επιφανειών τείνει στην μονάδα, το κτίριο χαρακτηρίζεται ως ανοιχτό. Στις 

περιπτώσεις όπου υπάρχει νότιος ή νοτιοανατολικός προσανατολισμός, συνιστάται να 

κατασκευάζονται ανοιχτά κτίρια, ώστε να αξιοποιούνται τα ηλιακά θερμικά κέρδη. Τέλος, 

τα κτίρια που είναι ελεύθερα από όλες τις πλευρές τους έχουν μεγαλύτερες θερμικές 

απώλειες σε σχέση με αυτά που έχουν μικρότερη επιφάνεια σε επαφή με το εξωτερικό 

περιβάλλον. Επίσης, τα κτίρια που βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος έχουν πολύ 

καλύτερη θερμική συμπεριφορά σε σχέση με τα κτίρια που έχουν πιλοτή. 

 

Ένα επίσης σημαντικό κεφάλαιο στο βιοκλιματικό σχεδιασμό, είναι η διάταξη των 

εσωτερικών χώρων, η οποία προσδιορίζεται, κυρίως, από τις μικροκλιματικές συνθήκες 

που επικρατούν κατά το χειμώνα. Η βόρεια πλευρά είναι η πιο ψυχρή, καθώς δε δέχεται 

άμεσα ηλιακή ακτινοβολία, ενώ η νότια παραμένει πιο ζεστή και φωτεινή, διότι δέχεται 

ηλιακή ακτινοβολία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθιστώντας την κατάλληλη για την 

τοποθέτηση των χώρων διαβίωσης μιας κατοικίας (καθιστικό, υπνοδωμάτια). Η ανατολική 
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και η δυτική δέχονται ίση περίπου ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας. Στην 

 
Εικόνα 8.3 περιγράφεται σχηματικά η τροχιά του ηλίου για το βόρειο ημισφαίριο, καθ’όλη 

τη διάρκεια του έτους. Συνεπώς, οι χώροι κύριας χρήσης, που έχουν την ανάγκη επαρκούς 

φωτισμού και θέρμανσης συνιστάται να τοποθετούνται στον νότο. Αντιθέτως, χώροι με 

μικρές απαιτήσεις σε φωτισμό, όπως το γκαράζ, το κελάρι ή οι αποθηκευτικοί χώροι 

συνιστάται να τοποθετούνται στον βορρά. Στη δυτική πλευρά καλό είναι να αποφεύγεται 

η τοποθέτηση υπνοδωματίων, εκτός αν προβλεφθεί επαρκής νυχτερινός αερισμός. Τα 

μπάνια, οι χώροι εργασίας και η κουζίνα μπορούν να διαρρυθμιστούν μεταξύ του θερμού 

δυτικού τοίχου και των υπνοδωματίων. 

 
Εικόνα 8.3: Η ηλιακή ακτινοβολία στο βόρειο ημισφαίριο [48]. 
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8.1.3 Σκίαση και ηλιοπροστασία 

Στις χώρες της νότιας Ευρώπης, αλλά και παγκοσμίως σε χώρες με εφάμιλλο ή θερμότερο 

κλίμα, η ανάγκη για ψύξη των κτιρίων το καλοκαίρι είναι αρκετά πιο έντονη απ’ ότι η 

ανάγκη για θέρμανση το χειμώνα. Τα ηλιακά κέρδη που προκύπτουν από τα ανοίγματα 

ενός κτιρίου και επιζητούνται τη χειμερινή περίοδο, χρειάζονται απαραιτήτως 

ηλιοπροστασία την καλοκαιρινή περίοδο. Η μελέτη της προστασίας από την ηλιακή 

ακτινοβολία, οφείλει να περιλαμβάνει την επαρκή σκίαση των ανοιγμάτων κατά το θέρος, 

δίχως να περιορίζει το ηλιακό θερμικό κέρδος το χειμώνα, λαμβάνοντας παράλληλα υπ’ 

όψιν τις ανάγκες σε φυσικό φωτισμό. Ένα απλό παράδειγμα σωστής διαχείρισης της 

ηλιακής ακτινοβολίας παρουσιάζεται στην 

Εικόνα 8.4. 

Γενικότερα, η ένταση της ακτινοβολίας, μετριάζεται καθώς διαπερνά τα στρώματα της 

ατμόσφαιρας. Ένα μέρος της διαχέεται, από τα μόρια του ατμοσφαιρικού αέρα, προς όλες 

τις κατευθύνσεις και ένα μέρος της απορροφάται από τα ίδια τα μόρια και 

επανεκπέμπεται ως υπέρυθρη ακτινοβολία (
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Εικόνα 8.5

).  

Η ακτινοβολία, λοιπόν: 

 Διακόπτεται  

 Απορροφάται  

 Ανακλάται.  

 

Το μέρος της ακτινοβολίας που φτάνει άμεσα στο έδαφος αποτελεί την άμεση 

ακτινοβολία, ενώ το υπόλοιπο μέρος αποτελεί την έμμεση ακτινοβολία. Σε αυτά θα 

πρέπει να προστεθεί και η ανακλώμενη ακτινοβολία ή λευκαύγεια (albedo), που αποτελεί 

το ποσοστό της ανακλώμενης προς την προσπίπτουσα ακτινοβολία που ανακλάται από το 

έδαφος ή από τις επιφάνειες γύρω από το χώρο μελέτης. Η λευκαύγεια μεταβάλλεται 

αρκετά σε σχέση με το χρώμα, τη δομή και την υγρασία της επιφάνειας. Οι χαμηλότερες 

τιμές έχουν καταγραφεί σε οργωμένο και υγρό μαυρόχωμα, ενώ οι υψηλότερες σε λευκή 

άμμο. Ακόμα, τα σύννεφα μετριάζουν αρκετά την ηλιακή ακτινοβολία και η συχνότητά 

τους στις περιοχές πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν. 
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Εικόνα 8.4: Παράδειγμα σωστής διαχείρισης της ηλιακής ακτινοβολίας στην πιο απλή 

μορφή [49]. 

Εικόνα 8.5: Περιπτώσεις ηλιακής ακτινοβολίας [48].  

Ένας τρόπος για να επιτύχουμε το επιθυμητό σχεδιαστικό αποτέλεσμα όσον αφορά στην 

προστασία και αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας είναι μέσω της μελέτης των ηλιακών 

χαρτών και των διαγραμμάτων της πορείας του ηλίου. Αρχικά με βάση τον ηλιακό χάρτη 

της υπό έρευνα περιοχής, εντοπίζεται η θέση του ηλίου καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, 

του μήνα και του χρόνου, μέσω των δυο γωνιών του ύψους και του αζιμούθιου (Εικόνα 

8.6). 
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Εικόνα 8.6: Το κάθετο διάγραμμα ηλιακής ακτινοβολίας (Αριστερά). Το οριζόντιο 

διάγραμμα ως συναρτήσεις του ύψους και του αζιμούθιου του ηλίου (Δεξιά) [50]. 

 

Βλέποντας τις κοίλες και κυρτές καμπύλες στα δύο διαγράμματα, υπάρχει ένα πλέγμα 

οριζόντιων γραμμών υψομέτρου και κάθετων γραμμών αζιμούθιου, ακριβώς όπως η γη 

έχει γραμμές γεωγραφικού μήκους και πλάτους. Η πορεία του ηλίου δηλαδή 

αναπαριστάται σε δυο διαστάσεις, στις διάφορες περιόδους του έτους. Αυτά λοιπόν τα 

διαγράμματα, τα οποία υπάρχουν για κάθε γεωγραφικό μήκος και πλάτος της γης, 

μπορούν να αναπαρασταθούν σε πολικές ή καρτεσιανές συντεταγμένες. Είναι προφανές, 

ότι στο βόρειο ημισφαίριο η πορεία του ηλίου είναι μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού, φτάνει στο μέγιστο ύψος και καλύπτει τη μεγαλύτερη γωνία αζιμούθιου. 

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, παρατηρείται το ελάχιστο ύψος στην πορεία του ηλίου και 

η ελάχιστη γωνία αζιμουθίου. 

 

Η ενεργειακή μελέτη - μοντελοποίηση ενός κτιρίου μπορεί να γίνει με διάφορα 

προγράμματα. Παρ’ όλα αυτά ο σκιασμός από τον περίγυρο, για κάθε πλευρά του κτιρίου, 

μπορεί να επαληθευτεί μέσω των ηλιακών χαρτών, ενός σχεδιαστικού προγράμματος δύο 

διαστάσεων και της γεωμετρίας. 

 

Συμπερασματικά, η ηλιακή ακτινοβολία είναι ένας παράγοντας που χρήζει αναλυτικής 

μελέτης σε μια χώρα όπως την Ελλάδα, διότι μπορεί να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία 

πολλών οφελών στη θέρμανση των κτιρίων κατά τη χειμερινή περίοδο, αλλά επίσης και να 

αποφευχθεί για την εξάλειψη πολλών προβλημάτων υπερθέρμανσης κατά την 

καλοκαιρινή περίοδο. Η μελέτη αυτή απαιτεί τεχνικές γνώσεις και συνεχή 

παρακολούθηση στην εξέλιξη των τεχνολογιών, αλλά κυρίως την κατανόηση της 

αισθητική και της ανάγκης των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο. 

8.1.4 Φωτισμός 

Ο τρόπος με τον οποίο ένα κτίριο φωτίζεται έχει σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση 

της ψυχολογίας, της διάθεσης και των συναισθημάτων των ανθρώπων και πρέπει να 

μελετάται αναλυτικά κατά το σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός φωτισμού είναι αποτέλεσμα 

συνδυασμού επιστήμης και τέχνης. Αποτελεί σημαντική παράμετρο για την εξασφάλιση 

της οπτικής άνεσης στους χώρους των κτιρίων, γεγονός που επιτυγχάνεται μέσω της 

παροχής της απαιτούμενης ποσότητας φωτισμού, η οποία καθορίζεται από διεθνή και 

εθνική πρότυπα με βάση τις λειτουργικές ανάγκες κάθε χώρου. Επίσης, η ποιότητα 

φωτισμού εξασφαλίζεται από διάφορους παράγοντες, όπως η σωστή και ισορροπημένη 

κατανομή των τιμών λαμπρότητας των επιφανειών στο χώρο, η αποφυγή θαμβώσεων, η 

κατάλληλη επιλογή χρωμάτων, η δημιουργία αντιθέσεων και η ανάδειξη των 

αρχιτεκτονικών στοιχείων του χώρου. 

 

Η κατανάλωση ενέργειας για φωτισμό αποτελεί σημαντικό ποσοστό της ενεργειακής 

κατανάλωσης ενός κτιρίου. Αξίζει να αναφερθεί ότι στον κύκλο ζωής μιας τυπικής 
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εγκατάστασης φωτισμού, το 3% των εξόδων αποτελούν το κόστος της αρχικής επένδυσης, 

ενώ το κόστος της καταναλισκόμενης ενέργειας αποτελεί το 86%. Παρ’ όλα αυτά, με την 

υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων και τεχνικών είναι εφικτή η εξοικονόμηση ενέργειας σε 

ποσοστό 30-50%. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Η βέλτιστη αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού  

 Η σωστή διαστασιολόγηση του τεχνητού φωτισμού  

 Η χρήση λαμπτήρων υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης  

 Ο χρόνο-προγραμματισμός των συστημάτων φωτισμού  

 Η εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου και αυτοματισμών 

 

Φυσικά, το ποσοστό της εξοικονόμησης ενέργειας λόγω φωτισμού έγκειται και στον 

εκάστοτε χρήστη. Ωστόσο, ο αρχιτέκτονας είναι υπεύθυνος να αξιοποιήσει στο βέλτιστο 

βαθμό τον φυσικό φωτισμό και να διαστασιολογήσει σωστά τον τεχνητό. 

8.2 Θερμομόνωση – Κουφώματα  

Ορισμός κατά ISO 9229:2007: Θερμομονωτικό Υλικό είναι το υλικό που μειώνει τη 

μεταφορά θερμότητας και το οποίο αντλεί τις μονωτικές του ιδιότητες από τη χημική 

φύση του ή / και τη φυσική δομή του. 

8.2.1 Ιστορικά στοιχεία και εθνικός κανονισμός 

Ο άνθρωπος, στην πορεία της εξέλιξης του ερχόταν αντιμέτωπος με τη ζέστη, το κρύο και 

τα προβλήματα που αυτά προκαλούσαν. Οι αγρότες, αρχικά ενσωμάτωναν στο βόρειο 

τμήμα του κτιρίου έναν επιπλέον χώρο (π.χ. αποθήκη ή στάβλο), που λειτουργούσε ως 

φράγμα στην εισβολή του κρύου στους κύριους χώρους του κτιρίου. Ως προς τη ζέστη, η 

αντιμετώπιση ήταν αντίστοιχη και συνοδευόμενη από τη χρήση ιδιοκατασκευών, όπως 

αιολικές καμινάδες, σκίαστρα, στέγαστρα και άλλα. Σε θερμά, λοιπόν, κλίματα 

κατασκευάστηκαν κτίρια υπερυψωμένα από το έδαφος, ώστε να εκμεταλλεύονται τον 

άνεμο. Σε κλίματα θερμά και ξηρά, όπου παρουσιάζονταν μεγάλες θερμοκρασιακές 

μεταβολές μεταξύ μέρας και νύχτας, κατασκευάστηκαν κτίρια με μεγάλη θερμική μάζα με 

σκοπό την εξομάλυνσή τους. Τέλος σε κλίματα ψυχρά χρησιμοποιήθηκε ξύλο και διάφορα 

οργανικά μονωτικά υλικά του κάθε τόπου, περιορίστηκαν οι εκτεθειμένες επιφάνειες και 

αξιοποιήθηκε ο προσανατολισμός. Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, άρχισε η 

μαζική αστικοποίηση και μετά την πετρελαϊκή κρίση το 1973 ήρθε στο προσκήνιο η έννοια 

της εξοικονόμησης ενέργειας λόγω της εξάντλησης των πλουτοπαραγωγικών πόρων της 

γης. Οι πρώτοι κανονισμοί θερμομόνωσης στην Ευρώπη εμφανίστηκαν το 1974 σε Γαλλία 

και Γερμανία, ενώ στην Ελλάδα το 1979 επιβλήθηκε η θερμομόνωση όλων των νέων 

κτιρίων. 

 

Σύμφωνα με τον πρώτο κανονισμό θερμομόνωσης η Ελλάδα χωρίστηκε βάσει των 

θερμομονωτικών απαιτήσεων σε τρεις κλιματικές ζώνες (Α, Β, Γ) και χωρίς να γίνεται 
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διάκριση σχετικά με τη χρήση του κτιρίου. Ο κανονισμός αυτός απαιτεί τιμή μέσου 

συντελεστή θερμοπερατότητας του κτιρίου
22

, μικρότερη από αυτόν που ορίζεται ως 

μέγιστος επιτρεπόμενος συναρτήσει της ζώνης στην οποία ανήκει η περιοχή και του 

λόγου (F/V)
23

. 

 

Έπειτα από τριάντα χρόνια, ο αναθεωρημένος Κανονισμός Θερμομόνωσης Κτιρίων, πλέον 

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), ορίζει πως για την εκπόνηση μιας 

μελέτης ενεργειακής απόδοσης, η ελληνική επικράτεια διαιρείται σε τέσσερις κλιματικές 

ζώνες με βάση τις βαθμοημέρες θέρμανσης. Ο κανονισμός αυτός απαιτεί τιμή μέσου 

συντελεστή θερμοπερατότητας του κτιρίου μικρότερη από εκείνον που ορίζεται ως 

μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής θερμοπερατότητας (

 
Εικόνα 8.7). Ο τελευταίος προκύπτει από σχετικά διαγράμματα και είναι συνάρτηση της 

ζώνης στην οποία ανήκει η περιοχή, αλλά και του λόγου F/V. 

                                                      

22 Συντελείται υπολογισμός όλων των θερμικών απωλειών του κελύφους. 

23 F = η εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου μέσω της οποίας μεταδίδεται η θερμότητα, V = ο όγκος 

της κατασκευής. 
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Εικόνα 8.7: Επιτρεπτές τιμές για το συντελεστή θερμοπερατότητας στις τέσσερις 

κλιματικές ζώνες [47]. 

8.2.2 Απώλειες Θερμότητας 

Η θερμότητα διαδίδεται στο χώρο με τρεις τρόπους (Εικόνα 8.8):  

 Με αγωγή,  

 Με μεταβίβαση,  

 Με ακτινοβολία. 

 

Θερμικές απώλειες προκαλούνται από τη μετάδοση της θερμότητας του αέρα ενός 

εσωτερικού χώρου προς την ατμόσφαιρα ή προς ψυχρότερους γειτονικούς χώρους και 

αντίστροφα. Μεταξύ δύο σωμάτων με διαφορετικές θερμοκρασίες προκαλείται μια 

συνεχής ροής θερμότητας από το θερμότερο προς το ψυχρότερο. Ως θερμικές απώλειες 

εννοείται, λοιπόν, η απώλεια ζέστης ενός χώρου το χειμώνα και αντίστοιχα της δροσιάς το 

καλοκαίρι.  

 

Η ροή θερμότητας είναι αδύνατο να εκμηδενιστεί, αλλά μπορεί να περιοριστεί ως προς 

την ένταση και τη διάρκειά της. Οι θερμικές απώλειες πραγματοποιούνται μέσω του 
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συνόλου της εξωτερική επιφάνειας του κτιρίου (Εικόνα 8.9, 

 

Εικόνα 8.10). Κάθε στοιχείο του κελύφους έχει μερίδιο ευθύνης και αν μπορούν να 

καταταχθούν με σειρά μειούμενης σπουδαιότητας αυτή είναι η εξής:  

 Κουφώματα,  

 Στέγη, 

 Κατακόρυφες παρειές,  

 Επιφάνειες σε επαφή με το έδαφος.  

Τα κουφώματα ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών στα κτίρια
24

 , γεγονός 

που προκύπτει από τη χαμηλή θερμική αντίσταση των συμβατικών υαλοπινάκων και τη 

διείσδυση του αέρα λόγω έλλειψης επαρκούς αεροστεγανότητας [51]. Η στέγη 

συνεισφέρει στις θερμικές απώλειες μέσω αγωγής [52]. Το χειμώνα, ο θερμός αέρας του 

εσωτερικού κτιρίου τείνει να ανεβαίνει προς την οροφή, η οποία εάν είναι ψυχρή ή 

ελαττωματικά μονωμένη, ψύχει τον αέρα, ο οποίος στη συνέχεια κατέρχεται, 

δημιουργώντας ένα κύκλο απωλειών θερμότητας. Οι τοίχοι με τη σειρά τους φέρουν 

μερίδιο ευθύνης ως προς τις θερμικές απώλειες, ωστόσο αυτό το μερίδιο μπορεί να 

συρρικνωθεί σημαντικά με τη σωστή τοποθέτηση μόνωσης. Τέλος, όσον αφορά στις ζώνες 

που εφάπτονται με το έδαφος, δηλαδή στα θεμέλια περιμετρικά του κτιρίου, 

παρατηρούνται απώλειες δια της αγωγής.  

                                                      

24 Για τον λόγο αυτόν, διαχρονικά, θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ) τοποθετούνται δίπλα ή κάτω 

από κουφώματα. 
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Εικόνα 8.8: Τρόποι μετάδοσης της θερμότητας στο χώρο [48]. 

 

Εικόνα 8.9: Συνήθη σημεία διείσδυσης του αέρα στο κτίριο [52]. 
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Εικόνα 8.10: Απώλειες σε ένα κτίριο χωρίς καθόλου μόνωση [53]. 

Η μόνωση τοποθετείται στα δομικά στοιχεία των κτιρίων τα οποία έχουν ένα συντελεστή 

θερμοπερατότητας U. Η τιμή U ενός δομικού στοιχείου που αποτελείται από ομοιογενή 

στρώματα υλικών υπολογίζεται από τον τύπο: 


 �  1
GHI J GK J  G� J ⋯ J  G� J GH%

 

 

RNO, RNE  :  Θερμική αντίσταση σε εσωτερική ή εξωτερική επιφάνεια συνυφασμένη με 

το ISO 6946. 

RK, … , RQ :  Θερμική αντίσταση για κάθε ξεχωριστό στρώμα της κατασκευής, 1...n 

 

8.2.3 Βασικές αρχές θερμομόνωσης 

Οι βασικές αρχές της θερμομόνωσης, από τις οποίες εξαρτάται η μελέτη και η σωστή 

εφαρμογή στο κτίριο, είναι: 

 Η θερμομονωτική ικανότητα, δηλαδή η αντίσταση θερμοδιαφυγής των 

στοιχείων κατασκευής
25

.  

                                                      

25 Αυτή εξαρτάται από τις ιδιότητες των βασικών υλικών που συνθέτουν μια θερμομονωτική 

κατασκευή, δηλαδή τη θερμική αγωγιμότητα (συντελεστής λ) [66], την περιεκτικότητα τους σε 

υγρασία, το πάχος τους. 
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 Ο βαθμός διαπερατότητας του αέρα των στοιχείων κατασκευής, ο οποίος 

εξαρτάται από το είδος της κατασκευής που διαμορφώνει το περίβλημα ενός 

χώρου και η επιφάνεια των κουφωμάτων και ο τρόπος συναρμογής του. 

 Η θερμοχωρητικότητα (Q) των στοιχείων της κατασκευής, που συμβάλλει στον 

περιορισμό της ταχύτητας μεταβολής της αρχικής κατάστασης της 

θερμοκρασίας26.  

 Οι τιμές των συντελεστών θερμικής αγωγιμότητας και αντίστασης 

θερμοδιαφυγής των διαφόρων υλικών που συγκροτούν μια κατασκευή, οι 

οποίες είναι παγκόσμια αποδεκτές και καθορισμένες από τον Διεθνή 

Οργανισμό Τυποποίησης (ISO). 

 

Κατά το σχεδιασμό ενός Παθητικού Κτιρίου συνηθίζεται να τοποθετείται εξωτερική 

θερμομόνωση, παρ’ όλα αυτά υπάρχουν και άλλοι υλοποιήσιμοι τρόποι, οι οποίοι 

μπορούν να λειτουργήσουν το ίδιο αποτελεσματικά, ανάλογα με τις υπάρχουσες 

συνθήκες. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά κάποιες από αυτές: 

 Εξωτερική θερμομόνωση: Χρησιμοποιείται στο 90% των περιπτώσεων. Βασικό 

πλεονέκτημα της είναι ότι διατηρείται το κέλυφος του κτιρίου και εξαλείφονται 

σε μεγάλο βαθμό οι θερμογέφυρες. Επιπλέον, οι εξωτερικές επιφάνειες 

προστατεύονται έναντι συστολοδιαστολών, ενώ δε μειώνεται ο ωφέλιμος 

κατοικήσιμος χώρος. Μειονεκτεί όσον αφορά στην πολυπλοκότητα των 

τεχνικών εργασιών κατασκευής (σκαλωσιές) όταν πρόκειται για πολυώροφα 

και ειδικότερα υφιστάμενα κτίρια. 

 Εσωτερική θερμομόνωση: Χρησιμοποιείται ελάχιστα, κυρίως σε ιστορικά 

κτίρια στα οποία απαγορεύεται η τροποποίηση των όψεων, ή σε ανακαινίσεις 

διαμερισμάτων στους τελευταίους ορόφους, στα οποία δε μπορεί να 

τοποθετηθεί σκαλωσιά. Αποτελεί μια απλή και οικονομική κατασκευή, ενώ 

αποδίδει άμεσα στο χώρο. Παρ’ όλα αυτά, απαιτείται η δυναμική ανάλυση των 

δομικών στοιχείων, καθώς υφίσταται ο σοβαρός κίνδυνος υγροποιήσεων. 

Ενδεικτικά προγράμματα υγροθερμικής ανάλυσης είναι τα: Wufi, Mold, HTFlux, 

Flixo κ.α. 

 

Οι πρώτες δυο τεχνικές είναι οι κύριες για τα Παθητικά Κτίρια. Ωστόσο υπάρχουν και 

κάποιοι άλλοι τρόποι, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν στην Ελλάδα και θα 

τους αναφέρουμε ενδεικτικά. 

                                                      

26 Οι τοίχοι ενεργούν ως συσσωρευτές θερμότητας, όταν η μόνωση τοποθετείται εξωτερικά. Αν η 

μόνωση τοποθετηθεί εσωτερικά, τότε οι τοίχοι λειτουργούν ως φράγμα προστασίας. Συνιστάται 

εξωτερική θερμομόνωση, καθώς κατά την τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης, ειδικά σε 

υφιστάμενα κτίρια, είναι αυξημένος ο κίνδυνος υγροποιήσεων. 
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 Θερμομόνωση με χρήση ειδικών τούβλων: Ο τρόπος κατασκευής τους, το 

σχήμα τους, οι διαστάσεις τους, καθώς και ο συντελεστής θερμικής 

διαπερατότητας είναι σύμφωνος με τον ΚΘΚ. Συστάθηκε ως μια από της 

βέλτιστες τεχνικές μόνωσης στην Ελλάδα, καθώς εξοικονομείται χρόνος και 

χρήμα, ενώ ελαχιστοποιούνται φαινόμενα υγρασίας. Παρ’ όλα αυτά η μόνωση 

για ένα Παθητικό Κτίριο κυμαίνεται από 10-15 εκατοστά και η χρήση ειδικών 

τούβλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο συμπληρωματικά. 

 Θερμομόνωση στον πυρήνα μεταξύ δυο τοίχων: Η δημοφιλέστερη μέθοδος 

στην Ελλάδα μετά την εφαρμογή του ΚΘΚ το 1979. Το μονωτικό υλικό 

τοποθετείται μεταξύ των δυο δρομικών τοίχων. Η μόνωση που τοποθετείται 

είναι συνήθως 3-5 εκατοστά, η οποία δεν επαρκεί για τις ανάγκες ενός 

Παθητικού Κτιρίου. 

 

Υπάρχει πλειάδα θερμομονωτικών υλικών, τα οποία χωρίζονται σε Οργανικά και  

Ανόργανα, τα οποία χωρίζονται αμφότερα σε συνθετικές και φυσικές πρώτες ύλες, όπως 

φαίνεται στην 

 

Εικόνα 8.11. 
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Εικόνα 8.11: Θερμομονωτικά υλικά [53]. 

 

Σύμφωνα με την οδηγία 89/106/ΕΟΚ για τα Προϊόντα των Δομικών Κατασκευών, καθώς 

και σύμφωνα με τους Περί των Βασικών Απαιτήσεων Νόμους, πρέπει να πληρούνται 

καθορισμένες – τυποποιημένες κατηγορίες προϊόντων. Τα προϊόντα δομικών κατασκευών 

για τα οποία υπάρχει εναρμονισμένο πρότυπο και η περίοδος συνύπαρξης του με 

αντίστοιχο εθνικό πρότυπο έχει λήξει, μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο εάν 

φέρουν τη Σήμανση Συμμόρφωσης CE. Με βάση τα παραπάνω, για τους υπολογισμούς, 

θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι δηλωμένες τιμές που αναγράφονται στη Σήμανση 

Συμμόρφωσης CE. Τα συνηθέστερα θερμομονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται αυτή την 

περίοδο είναι: 

 Εξηλασμένη πολυστερίνη  

 Πολυουρεθάνη  

 Υαλοβάμβακας – Πετροβάμβακας 

 Περλίτης  

 Heraklith  

 Διογκωμένος φελλός 

 

Αποδεκτές τιμές θερμικής αγωγιμότητας των υλικών στα Παθητικά Κτίρια λ=0.030-0.004 

W/mK. 

 

Στον τομέα της θερμομόνωσης, τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί πολυάριθμα 

εναλλακτικά και ανακυκλώσιμα μονωτικά υλικά, τα οποία είτε προέρχονται από φυσικές 

πρώτες ύλες με χαμηλά επίπεδα επεξεργασίας, είτε παρασκευάζονται από την 
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ανακύκλωση διαφόρων υλών. Και στις δυο περιπτώσεις τα υλικά προέρχονται από 

ανανεώσιμες πρώτες ύλες. Όλο και περισσότερα εναλλακτικά υλικά εμφανίζονται στην 

αγορά, το καθένα με τις δικές του ιδιότητες και εφαρμογές, είναι όμως διαθέσιμα σε 

σχετικά μικρής κλίμακας κανάλια διανομής [53].  

 

Τα εναλλακτικά αυτά υλικά είναι: 

 Φελλός: Αποτελεί ένα φυσικό υλικό που προέρχεται από το φλοιό ορισμένων 

δένδρων (π.χ. από τη φυλλοβόλο δρυ), τα οποία καλλιεργούνται σε φυτείες 

κυρίως στην Ιβηρική Χερσόνησο. Ως μονωτικό υλικό, ο φελλός είναι 

αδιάβροχος και έχει θερμική αγωγιμότητα λ = 0.043 – 0.063 W/mK. Οι πλάκες 

του βρίσκουν εφαρμογή στη θερμική και ακουστική μόνωση οροφών, αλλά και 

κατακόρυφων στοιχείων του κελύφους. Παρασκευάζονται από θρύμματα 

φελλού που υποβάλλονται σε μεγάλες θερμοκρασίες και κατόπιν 

συμπιέζονται. Το μονωτικό υλικό μπορεί να παραχθεί από καινούριο φυσικό ή 

και από ανακυκλωμένο φελλό. Η συγκόλληση στην πρώτη περίπτωση γίνεται 

μέσω φυσικών συστατικών του υλικού. Ωστόσο, σε περιπτώσεις που ο φελλός 

είναι ανακυκλωμένος, η συγκόλληση μπορεί να γίνει και με συνθετικές κόλλες. 

Τέτοιες πλάκες πρέπει να αποφεύγονται, διότι περιέχουν τοξικές ουσίες. 

 Κυτταρίνη: Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι ίνες κυτταρίνης είναι διαδεδομένο 

ανανεώσιμο μονωτικό υλικό. Το υλικό παρασκευάζεται από απορρίμματα 

χαρτιού και είναι διαθέσιμο σε πλάκες διαφορετικών παχών και σε μορφή 

χαλαρά συνδεδεμένου υλικού, σε σάκους για εφαρμογές γεμίσματος σε 

σοφίτες. Υπάρχει η δυνατότητα να ψεκαστεί ακόμα και σε κατασκευές από 

ξύλο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου υλικού είναι η μόνωση που 

παράγεται από ανακυκλωμένες εφημερίδες, η οποία έχει θερμική 

αγωγιμότητα λ=0.040 W/mK. 

 Λινάρι: Η κύρια χρήση του λιναριού είναι για την παραγωγή λαδιού 

λιναρόσπορου, αλλά ορισμένες εταιρίες που ειδικεύονται στον κλάδο 

χρησιμοποιούν τις κοντές ίνες του φυτού ως μονωτικό υλικό. Η μόνωση από 

λινάρι παρέχεται σε μορφή ρολών και πετασμάτων σε ποικιλία μεγεθών. Το 

προϊόν έχει θερμική αγωγιμότητα λ = 0.038 W/mK και βρίσκει εφαρμογή σε 

τοίχους, δάπεδα, οροφές και στέγες. 

 Κάνναβη: Η κάνναβη θεωρείται ένα υλικό με πολλές προοπτικές στην αγορά. 

Προσφέρεται στην αγορά σε μορφή ρολών αλλά και στρωμάτων, τα οποία 

μπορούν να κοπούν στο επιθυμητό μέγεθος και είναι κατάλληλο για τη 

θερμομόνωση οροφών, τοίχων και πατωμάτων. Χάρη στη χαμηλή θερμική 

αγωγιμότητα του ( λ = 0.040 W/mK) και στην ικανότητά του να αποθηκεύει 

θερμότητα, το υλικό θεωρείται κατάλληλο για πολλές εφαρμογές. 

 Βαμβάκι: Το βαμβάκι είναι μια πρώτη ύλη που έχει ικανοποιητικές 

θερμομονωτικές ιδιότητες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μονωτικό υλικό. 

Ωστόσο, επειδή η καλλιέργεια βαμβακιού είναι μια άκρως εντατική διαδικασία 

που χρησιμοποιεί παρασιτοκτόνα, λιπάσματα και μεγάλα ποσά νερού, η χρήση 
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καινούριου βαμβακιού δε συνιστάται. Οι ανακυκλωμένες ίνες βαμβακιού 

χρησιμοποιούνται στην παρασκευή μονωτικών υλικών και παρέχουν θερμική 

αγωγιμότητα της τάξης του λ = 0.030 W/mK. 

 Καλαμπόκι: Ένα άλλο παράδειγμα θερμομονωτικού υλικού που παράγεται 

αποκλειστικά από οργανικές πρώτες ύλες είναι και το βιοπολυμερές από ίνες 

κόκκων καλαμποκιού. Το υλικό είναι 100% βιοδιασπώμενο και διατίθεται σε 

πλάκες διαφόρων παχών. Παράγεται μέσα από τη διαδικασία ελεγχόμενης 

ζύμωσης κόκκων καλαμποκιού και δεν είναι εύφλεκτο. 

 

Στην 

 

Εικόνα 8.12 παρουσιάζεται η αξιολόγηση των διαφόρων μονωτικών υλικών ως προς την 

περιβαλλοντική τους απόδοση. 
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Εικόνα 8.12: Αξιολόγηση περιβαλλοντικής απόδοσης υλικών ανάλογα με την πυκνότητά 

τους [53]. 

 

8.2.3.1 Ανακύκλωση μονωτικών υλικών 

Η παραγωγή των συμβατικών μονωτικών υλικών (πολυστερίνης, αφρού πολυουρεθάνης) 

βασίζεται στην πετροχημική βιομηχανία και απαιτεί την εντατική χρήση πρώτων υλών που 

λαμβάνονται από την επεξεργασία ορυκτών καυσίμων. Επίσης, η παραγωγή του 

πετροβάμβακα και του υαλοβάμβακα αποτελεί εξαιρετικά ενεργοβόρα διαδικασία.  

 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, το αντίκτυπο της ανακύκλωσης στην περιβαλλοντική 

διαχείριση του κλάδου των μονωτικών υλικών είναι πολύ σημαντικό. Ωστόσο σε 

ορισμένες περιπτώσεις η ανακύκλωση δεν είναι επιθυμητή, καθώς απαιτείται η 

κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας, όπως απαιτεί για παράδειγμα η εκτεταμένη 

θέρμανση με σκοπό την τήξη του προϊόντος. 
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Ενώ πολλά μονωτικά υλικά είναι ανακυκλώσιμα, η δυσκολία επεξεργασίας τους, ιδιαίτερα 

στην περίπτωση του υαλοβάμβακα και της πολυουρεθάνης, αποτελεί έναν ανασταλτικό 

παράγοντα για την ευρεία ανακύκλωσή τους. Ένα άλλο πρόβλημα που εμφανίζεται κατά 

την ανακύκλωση των συμβατικών μονωτικών υλικών είναι η περιεκτικότητα 

υδροχλωροφθορανθράκων (HCFC) στη σύστασή τους. Αν και από το 2004 έχει 

απαγορευτεί η χρήση υλικών με υψηλό δείκτη καταστροφής του όζοντος27, όπως τα CFC 

και τα HCFC, τα μονωτικά υλικά που παρήχθησαν πριν το 2004 είναι πιθανό να περιέχουν 

αυτές τις ουσίες και θα πρέπει να αποστέλλονται για επεξεργασία σε ειδικές 

εγκαταστάσεις.  

 

Όσον αφορά στα συμβατικά μονωτικά υλικά, η διογκωμένη πολυστερίνη είναι 

ανακυκλώσιμη είτε μέσα από διεργασίες ανάπλασης, οπότε και χρησιμοποιείται έναντι 

πρωτογενών πολυμερών στην παραγωγή νέας διογκωμένης πολυστερίνης, είτε με το 

«άλεσμά» της και τη μείξη της με τσιμέντο, οπότε χρησιμοποιείται ξανά ως μονωτικό 

υλικό. Η διογκωμένη πολυστερίνη μπορεί, επίσης, να ανακυκλωθεί για την παρασκευή 

άλλων ειδών προϊόντων, όπως επίπλων και κορνιζών. Η εξηλασμένη πολυστερίνη μπορεί 

να επαναχρησιμοποιηθεί, εφόσον βρίσκεται σε καλή κατάσταση, αλλά δεν 

ανακυκλώνεται λόγω της σύστασής της. Η πολυουρεθάνη επίσης δεν ανακυκλώνεται, αν 

και αναφέρονται περιπτώσεις κατά τις οποίες το υλικό λιώνει και επεξεργάζεται για την 

παραγωγή άλλων μορφοποιημένων προϊόντων.  

 

Τέλος, τα ινώδη συμβατικά μονωτικά υλικά, δηλαδή ο πετροβάμβακας και ο 

υαλοβάμβακας είναι ανακυκλώσιμα. Στην περίπτωση των φυσικών μονωτικών υλικών, η 

ανακύκλωση είναι εφικτή, καθώς γενικά ισχύει ο κανόνας ότι τα υλικά που έχουν απλές 

διαδικασίες βιομηχανικής παραγωγής ανακυκλώνονται εύκολα. Πρωτοβουλίες για την 

ανακύκλωση τέτοιων μονωτικών υλικών βρίσκουν εφαρμογή κυρίως μετά από την 

εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους ίδιους τους παρασκευαστές. 

8.2.4 Επιλογή Κουφωμάτων  

Τα ανοίγματα ενός κτιρίου αποτελούν την κύρια πηγή απωλειών θερμότητας, αλλά και 

την κύρια πηγή κέρδους. Μέσω των ανοιγμάτων επιτυγχάνεται ο φωτισμός του κτιρίου, η 

θέρμανση από τον ήλιο, η εναλλαγή αέρα και γενικότερα η φυσική και ψυχική υγεία. Οι 

αρνητικές επιπτώσεις που οφείλονται στα συμβατικά κουφώματα είναι η έλλειψη 

αεροστεγανότητας, ο υψηλός συντελεστής θερμοπερατότητας και οι χαμηλές 

θερμοκρασίες των επιφανειών τους. Ο σχεδιασμός των κουφωμάτων πρέπει να γίνει πολύ 

προσεκτικά και να ληφθούν υπ’ όψιν όλες οι περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του έτους. Ο 

σχεδιαστής είναι υπεύθυνος για την ελαχιστοποίηση των απωλειών, για τη μεγιστοποίηση 

των κερδών (όταν χρειάζεται) και για την προφύλαξη του κτιρίου από υπερθέρμανση. 

 

                                                      

27 Ozone Depleting Potential – ODP. 
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Η παροχή της εσωτερικής θερμικής άνεσης είναι μείζονος σημασίας για τα Παθητικά 

Κτίρια. Σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό να περιοριστεί η διαφορά της εσωτερικής 

θερμοκρασίας και της θερμοκρασίας των επιφανειών που περικλείουν το χώρο. Όσο η 

διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δυο αυτών θερμοκρασιών δεν είναι μεγαλύτερη από 

4,2 Κ [Feist 1998], δε θα προκύψει ούτε δυσάρεστη στέρηση θερμότητας στο χώρο ούτε 

το φαινόμενο των κρύων ποδιών (cool feet effect) (

Εικόνα 8.13). 

Εικόνα 8.13: Διαφορά μεταξύ ενός συμβατικού και ενός ενεργειακού κουφώματος και 

κατασκευής [52]. 
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Στην Ελλάδα, τα περισσότερα κουφώματα είναι χωνευτά. Στα Παθητικά Κτίρια 

συνιστώνται ανοιγόμενα ή επάλληλα κουφώματα, ώστε: 

 Να μη διακόπτεται η μόνωση στα δομικά στοιχεία 

 Να επιτευχθεί η αεροστεγανότητα του κτιρίου μέσω της εξάλειψης του 

αθέλητου αερισμού 

 Να μειωθούν οι θερμογέφυρες του θερμικού φακέλου. 

Στην 

Εικόνα 8.14 παρουσιάζονται τα είδη κουφωμάτων σύμφωνα με τα λειτουργικά τους 

χαρακτηριστικά, ενώ στην 
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Εικόνα 8.15, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και οι απώλειες ενός κουφώματος. Στην 

 

Εικόνα 8.16 παρουσιάζονται ενδεικτικές τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας των 

κουφωμάτων στην Ευρώπη, με σκοπό την θερμική άνεση.  

Εικόνα 8.14: Από αριστερά προς τα δεξιά: Χωνευτό, Επάλληλο, Ανοιγόμενο κούφωμα. 

 

Η εκτίμηση της ποιότητας του κουφώματος βασίζεται σε ορισμένα χαρακτηριστικά του:  

 Στην συντελεστή θερμοπερατότητας U του υαλοπίνακα (
R)και του πλαισίου 

(
@). 

 Στη θερμογέφυρα μεταξύ τζαμιού και πλαισίου SR. 

 

Ο συντελεστής θερμοπερατότητας του κουφώματος υπολογίζεται από τον τύπο: 
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: �  ∑  UR 
R J   ∑  U@  
@ J ∑  VR SR
∑  UR  J  ∑  U@

 
Όπου: 

UR = Η επιφάνεια του υαλοπίνακα.  

U@ = Η επιφάνεια του πλαισίου. 


R = Ο συντελεστής θερμοπερατότητας του υαλοπίνακα.  


@ = Ο συντελεστής θερμοπερατότητας του πλαισίου.  

SR = Η τιμή της γραμμικής θερμογέφυρας εξαιτίας των θερμικών φαινομένων μεταξύ 

υαλοπίνακα, αποστάτη και πλαισίου. 

VR = Το μήκος της γραμμικής θερμογέφυρας. 
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Εικόνα 8.15: Χαρακτηριστικά και απώλειες ενός κουφώματος [52]. 

 

Αν η λειτουργική εσωτερική θερμοκρασία 3WX θεωρηθεί 22 ℃ και η εξωτερική 

θερμοκρασία 3Y -16 ℃ για εσωτερική αντίσταση μεταφοράς θερμότητας GHI   = 0.13 

!�K/W, το αποτέλεσμα της τιμής του συντελεστή θερμοπεράτοτητας, για να 

ικανοποιείται το κριτήριο άνεσης ενός Παθητικού Κτιρίου, είναι 
: ≤ 0.85 W / !�K.  

 

Εικόνα 8.16: Ενδεικτικές τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας των κουφωμάτων 

στην Ευρώπη, ώστε να επιτυγχάνεται η θερμική άνεση στα κτίρια [52]. 
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Τα χαρακτηριστικά του κουφώματος που παρουσιάζονται στη συνέχεια, καθορίζουν 

επίσης την ποιότητα του. 

 Συντελεστής g (g-value): Η τιμή του g προσδιορίζει το ποσοστό της 

επιτρεπόμενης ηλιακής ακτινοβολίας που διέρχεται από ένα κούφωμα. 

Παραδείγματος χάρη για συντελεστή g=0.42, γνωρίζουμε ότι το 42% της 

προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας στον υαλοπίνακα τον διαπερνά και 

εισέρχεται στο κτίριο, με το υπόλοιπο να ανακλάται. 

 Πλαίσια: Οι τιμές 
@ των πλαισίων στα Παθητικά Κτίρια κυμαίνονται από 0.6 – 

0.9 0 / !�Z, ενώ σχεδιαστικά τείνουν να ελαχιστοποιούνται οι διαστάσεις 

τους, ώστε να αυξάνεται η επιφάνεια του υαλοπίνακα, η οποία προσφέρει τα 

θερμικά κέρδη. Μπορούν να είναι διαφόρων τύπων (Εικόνα 8.17), οι πιο 

συνηθισμένοι είναι:  

v. Ξύλινα  

vi. PVC  

vii. Αλουμινίου με θερμοδιακοπή  

Τέλος, η ποιότητα των πλαισίων παίζει κυρίαρχο ρόλο στις απώλειες του 

θερμικού φακέλου και την αεροστεγανότητα του κελύφους. 

 Υαλοπίνακες: Είναι η κύρια πηγή θερμικού κέρδους για το κτίριο. Κατά την 

πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας στον υαλοπίνακα, ένα μέρος της 

ανακλάται, ένα διαθλάται και ένα απορροφάται. Η ανάκλαση εξαρτάται, από 

το υλικό του υαλοπίνακα και την ποιότητα της επιφάνειας του, από την 

παρουσία επικαλύψεων και από τη γωνία πρόσπτωσης του ηλίου. 

 
Εικόνα 8.17: Από αριστερά προς τα δεξιά τα πλαίσια: Ξύλινο, PVC, Αλουμινίου [43]. 

 

Ενδεικτικά για ένα παράδειγμα υαλοπίνακα τριών εκατοστών πάχους έχουμε ανάκλαση 

σε ποσοστό 8%, διάθλαση 83% και απορρόφηση 9% από τα οποία το 3% κατευθύνεται 

στο εσωτερικό του κτιρίου και το 6% στο εξωτερικό, όπως φαίνεται και στην παρακάτω 
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εικόνα (

 
Εικόνα 8.18). 

 

Εικόνα 8.18: Παράδειγμα πρόσπτωσης ηλιακής ακτινοβολίας σε υαλοπίνακα με πάχος 3 

εκατοστά [52]. 

Τα χαρακτηριστικά του υαλοπίνακα (συντελεστές Ug και g-value) εξαρτώνται από τον 

τύπο του και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. 
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Διακρίνονται 5 κύριοι τύποι υαλοπίνακα (

Εικόνα 8.19): 

  Απλός μονός: Ο πιο απλός τύπος υαλοπίνακα. Ενδεικτικές τιμές: 

i. 
R �  5.8 0 / !�Z 

ii. Θερμοκρασία εσωτερικής επιφάνειας  �  �2.6 ℃ 

iii. #\���%= 0.87 

 Απλός διπλός με αέρα ενδιάμεσα: Η εξέλιξη του απλού υαλοπίνακα. 

Ενδεικτικές τιμές: 

i. 
R �  2.7 0 / !�Z 

ii. Θερμοκρασία εσωτερικής επιφάνειας  �  9.5 ℃ 

iii. #\���%= 0.78 

 Διπλός με αέριο ενδιάμεσα: Τοποθετείται ειδικό αέριο ανάμεσα στη διπλή 

υάλωση με στόχο τη μεγαλύτερη απορρόφηση της θερμοκρασίας εντός του 

υαλοπίνακα. Ενδεικτικές τιμές: 

i. 
R � 1.1 � 1.3 0 / !�Z 

ii. Θερμοκρασία εσωτερικής επιφάνειας  �  14.9 � 15.7 ℃ 

iii. #\���%= 0.62 – 0.71 

iv. Κόστος � 55 €
^ 

 Τριπλός με αέριο ενδιάμεσα: Συνιστάται κυρίως σε κλίματα που βρίσκονται σε 

δυσμενέστερη κατάσταση το χειμώνα παρά το καλοκαίρι. Ενδεικτικές τιμές: 

i. 
R � 0.53 � 0.75 0 / !�Z 

ii. Θερμοκρασία εσωτερικής επιφάνειας  �  17.1 � 17.9 ℃ 

iii. #\���%= 0.49 – 0.60 

iv. Κόστος � 75 €/!�  
 Τετραπλός με αέριο ενδιάμεσα: Εφαρμόζεται σπάνια και αποκλειστικά σε 

χώρες με ακραία καιρικά φαινόμενα. Ενδεικτικές τιμές: 

i. 
R � 0.35 � 0.44 0 / !�Z 

ii. Θερμοκρασία εσωτερικής επιφάνειας  �  18.3 � 18.6 ℃ 

iii. #\���% = 0.43 – 0.57 
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iv. Κόστος � 150 €/!�  

Εικόνα 8.19: Τύποι υάλωσης κουφωμάτων [48]. 

 

Υπάρχουν δυο βασικές επιλογές αερίων που περιέχονται εντός της υάλωσης και είναι τo 

Αργό (Ar)  ή το Κρυπτό (Kr). Είναι αδρανή, μη τοξικά αέρια και μειώνουν σημαντικά τη 

μεταφορά θερμότητας μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού χώρου. Το Αργό είναι η 

πιο οικονομική επιλογή και η τιμή της θερμικής του αγωγιμότητας είναι τα 2/3 της τιμής 

του αέρα. Το Κρυπτό είναι μια πιο ακριβή επιλογή, αλλά έχει καλύτερες μονωτικές 

ιδιότητες, περιορίζοντας αποτελεσματικότερα τη μεταφορά θερμότητας στα ενεργειακά 

κουφώματα. Υπεραπλουστευμένα, τα σωματίδια Ar αντιστοιχούν σε μπάλες μπάσκετ και 

τα σωματίδια Kr σε μπάλες τένις, συνεπώς χρειάζονται πολύ περισσότερα Kr για την 

πλήρωση ενός υαλοπίνακα, αλλά έχουν καλύτερη εφαρμογή μεταξύ τους σε σχέση με τα 

σωματίδια Ar. 

 

Εξίσου σημαντικό βήμα στην απόδοση των κουφωμάτων ενός κτιρίου είναι το βήμα της 

σωστής τοποθέτησης τους. Όσο άριστες ιδιότητες και αν διαθέτει ένα κούφωμα, αν η 

τοποθέτησή του στο δομικό στοιχείο δεν είναι σωστή, αυτό συνεπάγεται δημιουργία  

θερμογεφυρών, δηλαδή διόδων θερμικών απωλειών. Στα παθητικά κτίρια, συνιστάται η 

τοποθέτηση του κουφώματος να γίνεται στο εσωτερικό τμήμα της μόνωσης (Εικόνα 8.20, 

Εικόνα 8.21). 
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Εικόνα 8.20: Διαφορετικές τοποθετήσεις ενός κουφώματος (το εσωτερικό του κτιρίου 

είναι στη δεξιά πλευρά και η μόνωση συμβολίζεται με το γαλάζιο χρώμα) [52]. 

 

Εικόνα 8.21: Επαλήθευση της βέλτιστης τοποθέτησης του κουφώματος μέσω 

προγράμματος δυναμικής ανάλυσης [52]. 

 

Συμπερασματικά, τα θερμικά κέρδη από κουφώματα παίζουν το σημαντικότερο ρόλο στην 

απαίτηση θέρμανσης ενός κτιρίου και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στις συνολικές απώλειες 

του. Παρακάτω παρατίθεται το παράδειγμα του πιλοτικού κτιρίου στο Kranichstein της 

Γερμανίας από τον Dr. Wolfgang Feist και οι μεταβολές στην απαίτηση θέρμανσης 

ανάλογα με τις αλλαγές κουφωμάτων ανά τα χρόνια (Εικόνα 8.22, Εικόνα 8.23). 
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Εικόνα 8.22: Ετήσια απαίτηση για θέρμανση και παχος μόνωσης ανάλογα με το 

κούφωμα σε πιλοτικό παθητικό κτίριο στο Kranichstein, Darmstadt, Germany [52]. 

 

Εικόνα 8.23: Δυναμική ανάλυση στα διαφορετικά είδη κουφωμάτων [52]. 
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8.3 Θερμογέφυρες – Αεροστεγανότητα  

8.3.1 Ανάλυση Θερμογεφυρών  

Σύμφωνα με τον ορισμό που έχει δοθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως 

θερμογέφυρα, ορίζεται το τμήμα εκείνο του περιβλήματος του κτιρίου, στο οποίο η 

θερμική του αντίσταση εμφανίζεται μειωμένη συγκριτικά με τη θερμική αντίσταση στο 

υπόλοιπο κέλυφος (Εικόνα 8.24). 

 
Εικόνα 8.24: Ο ορισμός της θερμογέφυρας σε εικόνα [52]. 

 

Όπως είπαμε, η μετάδοση θερμότητας γίνεται από το ζεστό στο κρύο, δηλαδή από το 

ζεστό εσωτερικό περιβάλλον στο ψυχρό εξωτερικό περιβάλλον κατά τον χειμώνα και 

αντίστροφα το καλοκαίρι. Η θερμότητα μεταδίδεται ευκολότερα όταν ένα μέσο 

παρουσιάζει μικρότερη θερμική αντίσταση. Επομένως η θερμότητα επιλέγει να μεταδοθεί 

μέσω της διαδρομής εκείνης στην οποία θα συναντήσει την ασθενέστερη αντίσταση.  

 

Μια θερμογέφυρα είναι μια εντοπισμένη περιοχή του θερμικού φακέλου ενός κτιρίου 

στην οποία η μετάδοση θερμότητας συντελείται με ρυθμό διαφορετικό (συνήθως 

υψηλότερο) σε σχέση με τις παρακείμενες περιοχές (αν φυσικά παρατηρείται 

θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος). 

 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την ύπαρξη θερμογεφυρών είναι: 
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1. Διαφοροποιημένες, συνήθως μειωμένες, εσωτερικές θερμοκρασίες. Στο χείριστο 

σενάριο, αυτό μπορεί να οδηγήσει στην εισχώρηση υγρασίας στα δομικά υλικά του 

κτιρίου και στην ανάπτυξη μούχλας. 

2. Διαφοροποιημένες, συνήθως αυξημένες, απώλειες θερμότητας. 

 

Κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή των παθητικών κτιρίων είναι σημαντικό να 

μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι απώλειες που προκαλούνται από τις 

θερμογέφυρες (thermal bridge free design). Στα νεόδμητα κτίρια, με σωστό σχεδιασμό 

από τον αρχιτέκτονα είναι εύκολο να αποφευχθούν οι πιο σημαντικές. Στις ανακαινίσεις 

σε υφιστάμενα κτίρια πρέπει να υπολογιστούν με ακρίβεια. Μαθηματικά, οι καθαρά 

γεωμετρικές θερμογέφυρες δεν επηρεάζουν αρνητικά το ενεργειακό ισοζύγιο. Αν για τους 

υπολογισμούς χρησιμοποιούνται οι εξωτερικές διαστάσεις του κελύφους, τότε σε πολλές 

περιπτώσεις, αν δε ληφθούν υπ’ όψιν οι θερμογέφυρες, τότε η υπολογιζόμενη απώλεια 

θα είναι μεγαλύτερη από την πραγματική. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι σε πολλά σημεία 

του κτιρίου, λόγω γεωμετρίας και επικαλύψεων από τη μόνωση έχουμε θερμογέφυρες με 

θετικό πρόσημο. 

 

Υπάρχουν δυο είδη θερμογεφυρών (

 

Εικόνα 8.25): 

1. Κατασκευαστικές: Οφείλονται σε διακοπή της συνέχειας της θερμομονωτικής στρώσης 

και η έντασή της εξαρτάται από το δημιουργούμενο άλμα της ασυνέχειας. 

2. Γεωμετρικές: Οφείλονται στη γεωμετρία του κτιρίου, χωρίς να υπάρχει 

διακοπή της συνέχειας της θερμομονωτικής στρώσης και η έντασή της 

εξαρτάται από τη διαφορά μεγέθους της εξωτερικής και εσωτερικής 

επιφάνειας. 
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Εικόνα 8.25: Κατασκευαστική θερμογέφυρα (αριστερά) και γεωμετρική (δεξιά). 

 

Κατά ΚΕΝΑΚ, οι θερμογέφυρες χωρίζονται σε γραμμικές και σημειακές, όπου οι γραμμικές 

ορίζονται από το γινόμενο S _  V και οι σημειακές θεωρούνται αμελητέες. Στο PHPP, 

χωρίζονται ανάλογα με τη θερμοκρασιακή ζώνη σε περιμετρικές, προς εξωτερικό 

περιβάλλον και προς έδαφος ή υπόγειο. Και στα δυο, η τιμή S υπολογίζεται με τη 

βοήθεια υπολογιστικών προγραμμάτων δισδιάστατης ροής θερμότητας. Η γραμμική S-

τιμή υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τις εξωτερικές διαστάσεις με τη χρήση του τύπου: 

 

S �  `�aI � `KaI
V b3  

 

Όπου, 

`KaI �  ∑ cI  
I  b3I: Ροή θερμότητας, υπολογισμένη με την χρήση αριθμητικής   

μεθόδου. 

b3: Θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. 


I : U - τιμές των κτιριακών μονάδων. 

UI: Κτιριακό στοιχείο με αριθμό επιφάνειας “i”, (με χρήση αναφοράς εξωτερικών 

διαστάσεων). 

b3I : Διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών διαστάσεων του 

δομικού στοιχείου “i”. 

 

Στο PHPP, o υπολογισμός των θερμικών απωλειών για τις θερμογέφυρες υπολογίζεται 

αυτόματα από το εργαλείο με χρήση του τύπου: 

 

`d � V e  S e  fd  e gd 

Όπου, 

V : Μήκος θερμικής γέφυρας. 



Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Κτιρίων - Αγγελική Κιτσοπούλου - Αθήνα, 2022 

 

 
156 January 11, 2022 

S: Γραμμικός συντελεστής θερμικής μετάδοσης (αξιολογείται με την χρήση εξωτερικών 

διαστάσεων). 

fd  : Μειωτικός συντελεστής
28

. 

gd  : Χρονικό ολοκλήρωμα της θερμοκρασιακής διαφοράς (βαθμοί ωρών θέρμανσης). 

 

Στην  

Εικόνα 8.26 βλέπουμε τα μεγέθη με τα οποία υπολογίζουμε τις θερμογέφυρες. 

                                                      

28
 Για τον υπολογισμό της ροής της θερμότητας στα δομικά στοιχεία με ποικίλες 

θερμοκρασιακές διαφορές, χρησιμοποιούνται κατάλληλοι μειωτικοί συντελεστές. Γενικά, 

λόγω της εξαιρετικής μόνωσης των εξωτερικών κτιριακών στοιχείων σε ένα Παθητικό 

Κτίριο, ο καθορισμός των μειωτικών συντελεστών δεν έχει νόημα σε αυτές τις 

περιπτώσεις. Συμπερασματικά, για τέτοια κτιριακά στοιχεία, ο μειωτικός συντελεστής 

είναι fd  = 1. 
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Εικόνα 8.26: Υπολογισμός εξωτερικών διαστάσεων για την επίλυση θερμογεφυρών [54]. 

8.3.2 Ανάλυση Αεροστεγανότητας 

Τα Παθητικά Κτίρια σχεδιάζονται με τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι διαρροές αέρα δια 

μέσω του κτιριακού κελύφους, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ενεργειακή απόδοση και 

να εμποδίζεται η εμφάνιση ρευμάτων αέρα και φθορών από την υγρασία. Για την 

επίτευξη του αναγκαίου επιπέδου αεροστεγανότητας απαιτείται όλες οι εσωτερικές 

επιφάνειες του κελύφους, οριζόντιες και κατακόρυφες, να είναι αεροστεγείς, καθώς και οι 

ενώσεις αυτών. Ο αεροστεγής φάκελος περικλείει όλο το θερμαινόμενο όγκο ως συνεχή 

επιφάνεια και η αεροστεγή στρώση τοποθετείται, συνήθως, στην εσωτερική πλευρά της 

μόνωσης (Εικόνα 8.27, Εικόνα 8.29). Συνεπώς, εκπληρώνονται ταυτόχρονα και οι 

απαιτήσεις ενός φράγματος υδρατμών. Ταυτόχρονα, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην 

τοποθέτηση των εξωτερικών κουφωμάτων και σε όλες τις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές 

εγκαταστάσεις που διαπερνούν το επίπεδο της αεροστεγανότητας (
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Εικόνα 8.30). Στα σημεία αυτά, τοποθετούνται ειδικές μεμβράνες, ταινίες και κολάρα 

αεροστεγανότητας ( 

Εικόνα 8.28). 
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Εικόνα 8.27: Επίπεδο αεροστεγανότητας (κόκκινη γραμμή) και πιθανά σημεία διαρροών 

[52].  

Εικόνα 8.28: Ειδικά κολάρα, τοποθετημένα σε οπές στους τοίχους [43]. 
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Εικόνα 8.29: Η αεροστεγανότητα κλείνει στο επίπεδο του δαπέδου το θερμικό φάκελο 

[43]. 

Εικόνα 8.30: Ειδικές αεροστεγείς ταινίες, οι οποίες τοποθετούνται περιμετρικά των 

κουφωμάτων, πριν αυτά τοποθετηθούν [43]. 
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Το κριτήριο για την αεροστεγανότητα ενός νέου παθητικού κτιρίου είναι οι 0.6 ή λιγότερες 

αλλαγές αέρα ανά ώρα, δηλαδή ijk  l  0.60 ℎmK και για μια ανακαίνιση κτιρίου πρέπει 

να ισχύει ijk  l  1  ℎmK, σε υποπίεση ή υπερπίεση 50 Pascal. Το αποτέλεσμα ελέγχεται με 

το τεστ αεροστεγανότητας (Blowerdoor Test) (Εικόνα 8.31). 

Εικόνα 8.31: Παράδειγμα χρήσης του τέστ αεροστεγανότητας σε ανακαίνιση και 

ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου [43]. 

 

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι οι εναλλαγές αέρα σε ένα συμβατικό κτίριο είναι της 

τάξεως των 7 ACH
29

, πράγμα το οποίο δημιουργεί αθέλητο αερισμό. Στα Παθητικά Κτίρια, 

εξαιτίας του περιορισμού του αθέλητου αερισμού στο ελάχιστο, το κλίμα του εσωτερικού 

χώρου θα γίνει εξαιρετικά ξηρό και ανθυγιεινό, αν δεν προβλεφθεί λύση εισόδου 

φρέσκου αέρα. Η λύση λοιπόν έγκειται στην εγκατάσταση ενός μηχανικού συστήματος 

αερισμού, το οποίο αναλύεται στην επόμενη ενότητα. 

  

                                                      

29 Air Changes per Hour. 
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8.4 Μηχανικός αερισμός με ανάκτηση ενέργειας 

Ο μηχανικός αερισμός αποτελεί μια από τις πέντε βασικές αρχές στην κατασκευή του 

παθητικού κτιρίου. Το κτίριο θα πρέπει να αερίζεται, χωρίς όμως να χάνεται η ζέστη το 

χειμώνα και η δροσιά το καλοκαίρι, προσφέροντας παράλληλα την απαραίτητη ποιότητα 

εσωτερικού αέρα30. 

8.4.1 Ποιότητα εσωτερικού αέρα 

Η ποιότητα του αέρα στο εσωτερικό περιβάλλον αποτελεί μια παράμετρο, η οποία είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη με την υγεία των χρηστών του εκάστοτε κτιρίου. Διάφοροι 

παράγοντες επηρεάζουν το επίπεδο της ποιότητας του εσωτερικού αέρα, όπως οι 

συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος, η λειτουργία των συστημάτων 

θέρμανσης/ψύξης/αερισμού, η συμπεριφορά και οι δραστηριότητες των χρηστών του 

κτιρίου κ.ο.κ.. Στα Παθητικά Κτίρια, την ευθύνη της ποιότητας του εσωτερικού αέρα, έχει 

το σύστημα αερισμού, η λειτουργία του οποίου έχει ως κύριο μέλημα τη συνεχή 

ανανέωση του εσωτερικού αέρα, ο οποίος φιλτράρεται με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται 

μείωση των ρύπων στο εσωτερικό του κτιρίου.  

 

Ο αερισμός των χώρων μπορεί να γίνει είτε μηχανικά, είτε με φυσικό τρόπο, στρατηγική 

κατά την οποία δεν καταναλώνεται ενέργεια αφενός, αφετέρου δεν είναι δυνατή η 

εξασφάλιση σταθερής παροχής αέρα καθ’ όλη την περίοδο λειτουργίας του κτιρίου. 

Συνολικά, το ζήτημα της ποιότητας του εσωτερικού αέρα στα κτίρια θα πρέπει να 

αντιμετωπίζεται με προσοχή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες που εμφανίζει το 

εκάστοτε κτίριο, αναφορικά στα υλικά με τα οποία έχει κατασκευαστεί, αλλά και στις 

συνθήκες λειτουργίας και στις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό 

περιβάλλον. 

8.4.2 Επιπτώσεις στην υγεία 

Η αναζήτηση των αιτιών που προκαλούν δυσφορία ή ασθένεια σε χρήστες κτιρίων λόγω 

κακής ποιότητας εσωτερικού αέρα είναι συχνά μια πολύπλοκη διαδικασία. Τα σχετικά 

πρότυπα και οι οδηγίες (π.χ. το πρότυπο 62 της ASHRAE31) που υπάρχουν, είναι 

περιορισμένα και σχετίζονται μόνο με τις απαιτήσεις αερισμού των υπό μελέτη χώρων.  

                                                      

30 Indoor Air Quality – IAQ. 

31 American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers.Στο πρότυπο 

ASHRAE 62, ως αποδεκτός αέρα, θεωρείται ο «Αέρας στον οποίον δεν περιέχονται γνωστοί 

ρυπογόνοι παράγοντες σε συγκεντρώσεις οι οποίες κρίνονται ως βλαπτικές από Αρμόδιες Αρχές και 

όπου η ισχυρή πλειονότητα των εκτεθειμένων προσώπων (τουλάχιστον 80%) δεν εκφράζει 

δυσαρέσκεια.» 
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Έχουν προσδιοριστεί δυο γενικές κατηγορίες ασθενειών, οι οποίες πηγάζουν από το 

χαμηλό επίπεδο ποιότητας του εσωτερικού αέρα: οι σχετιζόμενες με το κτίριο ασθένειες 

(BRI – Building Related Illnesses) και το σύνδρομο ασθενούς κτιρίου (SBS – Sick Building 

Syndrome). 

 

 BRI: Τα συμπτώματα σχετίζονται με διαγνώσιμη ασθένεια και μπορούν να 

αποδοθούν σε ρύπους του αέρα του εσωτερικού περιβάλλοντος. Το BRI μπορεί 

να ταξινομηθεί σε τρεις ομάδες: αερομεταφερόμενες μεταδοτικές νόσους, 

νόσους υπερευαισθησίας και νόσους που σχετίζονται με τοξικές αντιδράσεις. 

Οι BRI αφορούν κυρίως τα ακόλουθα σημεία: 

i. Οι χρήστες του κτιρίου παραπονιούνται για συμπτώματα όπως βήχας, 

σφίξιμο στο στήθος, πυρετό, κρυολόγημα και πόνους στους μύες. 

ii. Τα συμπτώματα που μπορούν να καθοριστούν κλινικά και έχουν 

συγκεκριμένα αίτια. 

iii. Οι ασθενείς μπορεί να χρειαστούν παρατεταμένα διαστήματα 

προκειμένου να αποκατασταθεί η υγεία τους μετά την αποχώρηση τους 

από το κτίριο.  

 

Το BRI διαφέρει από το σύνδρομο του ασθενούς κτιρίου SBS στο γεγονός, ότι 

τα συμπτώματα του BRI δεν εκλείπουν όταν τα άτομα που έχουν προσβληθεί 

αποχωρούν από το κτίριο. Επιπλέον, μπορεί να διαγνωστεί σε ένα άτομο το 

BRI, χωρίς να είναι γνωστή η κατάσταση της υγείας των υπόλοιπων χρηστών 

του κτιρίου, γεγονός που δεν ισχύει στην περίπτωση της διάγνωσης του SBS. 

 Σύνδρομο του ασθενούς κτιρίου SBS: Αφορά καταστάσεις κατά τις οποίες οι 

χρήστες του κτιρίου εμφανίζουν έντονα προβλήματα υγείας ή δυσφορίας, τα 

οποία καταφανώς σχετίζονται με το χρόνο που περνούν στο κτίριο και δεν είναι 

δυνατόν να αποδοθούν σε συγκεκριμένη ασθένεια ή αιτία. Τα συγκεκριμένα 

προβλήματα μπορεί να σχετίζονται με συγκεκριμένα δώματα ή χώρους του 

κτιρίου ή μπορεί να σχετίζονται ακόμα και με το σύνολο του κτιρίου. Τα πιο 

βασικά σημεία του συνδρόμου του ασθενούς κτιρίου SBS είναι: 

i. Οι χρήστες του κτιρίου έχουν προβλήματα υπνηλίας, πονοκεφάλους, 

δυσκολία στη συγκέντρωση, κατάθλιψη, συνάχι, ξηρό λαιμό, ερεθισμό 

στα μάτια, ζαλάδες και ναυτία. 

iv. Η αιτία των συμπτωμάτων είναι άγνωστη. 

v. Τα συμπτώματα συχνά εξαφανίζονται μετά την αποχώρηση από το 

κτίριο 

Σε περιπτώσεις κτιρίων στα οποία παρουσιάζονται έντονα προβλήματα που 

σχετίζονται με το σύνδρομο του ασθενούς κτιρίου, ο αριθμός των ρύπων συχνά 

είναι ιδιαίτερα υψηλός, ωστόσο σε σχετικά μικρές συγκεντρώσεις. Η μόλυνση 

μπορεί να προέρχεται από βιολογική αιτία (μικροοργανισμούς, γύρη, κ.τ.λ.), 
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τον καπνό τσιγάρων τις VOCs
32

 ενώσεις που εκπέμπονται από τα υλικά 

κατασκευής του κτιρίου [55]. 

Οι βασικές αιτίες, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στο σύνδρομο του ασθενούς 

κτιρίου, είναι οι εξής: 

 

i. Χαμηλή απόδοση του συστήματος αερισμού. 

ii. Χρήση υλικών και προϊόντων, τα οποία αποτελούν σημαντικές πηγές 

ρύπων κατά την ανακαίνιση του κτιρίου. 

iii. Ανεπαρκής συντήρηση του συστήματος θέρμανσης/ψύξης/αερισμού 

iv. Συμπύκνωση ή διαρροή νερού. 

v. Αδιαφορία από τους χρήστες του κτιρίου ακόμα και ως προς την 

αναγνώριση των προβλημάτων που σχετίζονται με την ποιότητα του 

αέρα. 

vi. Πυκνότητα πληθυσμού των χρηστών του κτιρίου μεγαλύτερη από αυτή 

για την οποία σχεδιάστηκε το κτίριο και τα συστήματά του. 

8.4.3 Κεντρικό και μη-κεντρικό σύστημα αερισμού 

Το σύστημα μηχανικού αερισμού με ανάκτηση ενέργειας παρέχει φρέσκο, καθαρό αέρα, 

με μέγιστη ενεργειακή απόδοση μέσω της ανάκτησης θερμότητας, επιτυγχάνοντας έτσι 

εξοικονόμηση στη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης και ψύξης. Η ανάκτηση 

ενέργειας που μπορεί να επιτευχθεί φτάνει μέχρι και 90% και δεν επιτρέπεται να είναι 

μικρότερη του 75%, ενώ η καταναλισκόμενη ισχύς των ανεμιστήρων περιορίζεται στα 0.45 

0ℎ / !n.  

 

Ο αερισμός των χώρων βασίζεται στις διαφορές πίεσης του αέρα. Το κτίριο, χωρίζεται σε 3 

ζώνες: Τις ζώνες απαγωγής αέρα, τις ζώνες εισερχόμενου φρέσκου αέρα και τις 

                                                      

32 Volatile Organic Compounds – Πτητικές Οργανικές Ενώσεις. 
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ενδιάμεσες ζώνες μεταφοράς αέρα (

 

Εικόνα 8.32).   

 

Ως ζώνες απαγωγής αέρα επιλέγονται δωμάτια με αυξημένα επίπεδα οσμών, υγρασίας 

και άλλων εκπομπών που δεν πρέπει να εξαπλώνονται σε άλλους χώρους. Τέτοια δωμάτια 

είναι συνήθως η κουζίνα, τα μπάνια ή βοηθητικά δωμάτια. Οι ζώνες εισερχόμενου αέρα 

είναι συνήθως δωμάτια με καθημερινή χρήση όπως το καθιστικό ή τα υπνοδωμάτια. Ενώ 

οι χώροι ανάμεσα στις παραπάνω ζώνες (διάδρομοι, προθάλαμοι) λειτουργούν ως ζώνες 

μεταφοράς αέρα λόγω της διαφοράς πίεσης. 

 

Εικόνα 8.32: Σύστημα αερισμού σε Παθητικό Κτίριο [52]. 
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Το σύστημα του μηχανικού αερισμού σε ένα κτίριο μπορεί να σχεδιαστεί με ένα κεντρικό 

σύστημα, το οποίο διαθέτει κεντρική μονάδα και η διανομή αέρα γίνεται μέσω 

σωληνώσεων ή με μη-κεντρικά συστήματα τα οποία δρουν ανά ζεύγη σε δωμάτια. 

8.4.3.1 Κεντρικό σύστημα 

Η μονάδα μηχανικού αερισμού αποτελείται από τον ανεμιστήρα απαγωγής αέρα, τον 

ανεμιστήρα προσαγωγής φρέσκου αέρα, τον εναλλάκτη θερμότητας, τα φίλτρα αέρος και 

το περίβλημα. Η μονάδα με τον ανεμιστήρα απαγωγής αποβάλλει τον αέρα από τις 

εξερχόμενες ζώνες (κουζίνα, μπάνια) μέσω του δικτύου αεραγωγών απαγωγής και ανακτά 

το μεγαλύτερο μέρος της θερμικής του ενέργειας μέσω της διέλευσης του από τον 

εναλλάκτη θερμότητας, προτού απορριφθεί στο εξωτερικό περιβάλλον. Παράλληλα, 

γίνεται η λήψη φρέσκου αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον,  ο οποίος φιλτράρεται και 

διέρχεται από τον εναλλάκτη, ανακτώντας το φορτίο του απορριπτόμενου αέρα, και 

οδηγείται μέσω του δικτύου αεραγωγών στις ζώνες προσαγωγής αέρα. Από εκεί, μέσω 

των ανοιγμάτων (χαραμάδες εσωτερικών θυρών) ο αέρας διασχίζει διαδρόμους και 

προθαλάμους και καταλήγει στην κουζίνα και το μπάνιο απ’ όπου και απάγεται από το 

σύστημα. Με αυτό τον τρόπο τα δύο ρεύματα αέρα (εισερχόμενος/εξερχόμενος) δεν 

αναμειγνύονται στον χώρο. Ένα ενδεικτικό σύστημα μηχανικού αερισμού σε κτίριο 

απεικονίζεται στην  

Εικόνα 8.33. 
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Εικόνα 8.33: Ενδεικτικό σύστημα μηχανικού αερισμού σε κτίριο [52] 

 

Εικόνα 8.34: Κεντρική μονάδα συστήματος αερισμού [52]. 
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Η μέση παροχή ογκομετρικού αέρα καθορίζεται από τον αριθμό των χρηστών του κτιρίου. 

Από την εμπειρία των χρηστών, η παροχή αέρα στους χώρους προσαγωγής της τάξεως 20-

30 !n/ℎ ανά άτομο είναι παραπάνω από αρκετή. Τις κρύες και ξηρές χειμερινές ημέρες 

είναι σημαντικό να αποφεύγεται ο υψηλός ρυθμός εναλλαγής εξωτερικού αέρα, ώστε να 

διατηρείται ένα ελάχιστο επίπεδο υγρασίας στα δωμάτια. Ασφαλώς, υπάρχει η 

δυνατότητα για το χρήστη να μειώσει την παροχή αέρα, μέσω του συστήματος ελέγχου 

αερισμού. Επίσης, η προσαγωγή ή η απαγωγή αέρα από τα εκάστοτε δωμάτια εξαρτάται 

και από τον όγκο τους και πρέπει να είναι τέτοια, ώστε ο ρυθμός εναλλαγής αέρα να μην 

είναι μικρότερος από 0.3 ACH. Οι παροχές αέρα καθορίζονται από το πρότυπο ΕΝ 13779, 

ενώ για φρέσκο εξωτερικό αέρα με τυπική συγκέντρωση ��� περίπου 400-500 ppm, η 

συγκέντρωση ��� στους εσωτερικούς χώρους δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 1500 ppm. 

 

Η απόδοση του συστήματος αερισμού με ανάκτηση θερμότητας υπολογίζεται από τον 

τύπο: 

opq �  3rst � 3rut J v%�/(! �X)w
3rst � 3xay

 

 

Όπου,  

ΟDA = Outdoor Air (Φρέσκος αέρας που εισέρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον).  

SUP = Supply Air (Αέρας προσαγωγής στους χώρους του κτιρίου). 

ETA = Extract Air (Αέρας απαγωγής από τους χώρους του κτιρίου).  

EHA = Exhaust Air (Αέρας που εξέρχεται από το εσωτερικό του κτιρίου). 

opq  = Heat recovery rate of ventilation device (Ποσοστό ανάκτησης θερμότητας του 

συστήματος αερισμού). 
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Το κεντρικό σύστημα αερισμού μπορεί τα τοποθετηθεί εντός και εκτός θερμικού φακέλου 

(  

Εικόνα 8.34, Εικόνα 8.35). Αν τοποθετηθεί εκτός, τότε θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 

πιο κοντά στο θερμικό φάκελο και να μονωθούν καλά όλα τα στοιχεία που βρίσκονται σε 

επαφή με τον εξωτερικό αέρα. Γενικότερα, συνιστάται η εγκατάσταση του συστήματος 

εντός του θερμικού φακέλου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη αποδοτικότητά του. 

 

Εικόνα 8.35: Κεντρική μονάδα συστήματος αερισμού εντός και εκτός θερμικού φακέλου 

[56]. 
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8.4.3.2 Μη-κεντρικό σύστημα 

Η πιο πρόσφατη τεχνολογία, όσον αφορά στο μηχανικό αερισμό με ανάκτηση ενέργειας (

 
Εικόνα 8.36). Πρόκειται για ένα σύστημα πολύ μικρού όγκου, το οποίο τοποθετείται απλά 

σε μια οπή της εξωτερική επιφάνειας του τοίχου και η εγκατάστασή του είναι πολύ πιο 

εύκολη από το κεντρικό σύστημα. Συνιστάται κυρίως σε ανακαινίσεις διαμερισμάτων. 

 

Ανά 70 δευτερόλεπτα συντελείται η  προσαγωγή και απαγωγή αέρα.  Ο αέρας διέρχεται  

μέσω ενός κεραμικού εναλλάκτη, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η ανάκτηση θερμότητας 

τουλάχιστον κατά 75%,. Το συγκεκριμένο σύστημα δεν έχει πιστοποιηθεί ακόμα από το 

Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου, παρ’ όλα αυτά έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε 

Παθητικά Κτίρια στην Ελλάδα. Συνδυάζονται ανά ζεύγη σε κάθε δωμάτιο, ώστε να 

υπάρχει ροή αέρα στο χώρο. 
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Εικόνα 8.36: Μη-κεντρικό σύστημα μηχανικού αερισμού με ανάκτηση ενέργειας [43]. 

 

Τέλος, συχνά, για την προθέρμανση ή την πρόψυξη του αέρα που εισέρχεται στο σύστημα 

αερισμού μπορεί να τοποθετηθεί γεωθερμικός εναλλάκτης, ο οποίος είναι ένας φυσικός 

τρόπος μεταβολής της θερμοκρασίας κατά τη χειμερινή και καλοκαιρινή περίοδο. 

Σύμφωνα με μετρήσεις, ένα ιδανικό βάθος γεωθερμίας είναι τα τρία μέτρα κάτω από τη 

γη, καθώς από το βάθος αυτό και κάτω οι θερμοκρασιακές μεταβολές είναι αμελητέες. 

Στην Εικόνα 8.37 παρουσιάζεται η μέση θερμοκρασία του εδάφους συναρτήσει του 

βάθους για όλο το έτος.  
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Εικόνα 8.37: : Καμπύλες μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας υπεδάφους αναλόγως 

του βάθους [57]. 

 

Η μείωση ή η αύξηση, αναλόγως της εποχής, της θερμοκρασίας του αέρα μέσα στον 

εναλλάκτη εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες: 

1. Τη θερμοκρασία του εδάφους στο βάθος στο οποίο έχει τοποθετηθεί ο εναλλάκτης. 

2. Τις διαστάσεις του εναλλάκτη. 

3. Την ταχύτητα του αέρα μέσα στον εναλλάκτη. 

4. Τη θερμική αγωγιμότητα του εναλλάκτη και το συντελεστή θερμικής 

αγωγιμότητας του εδάφους. 

5. Τη θερμοκρασία του αέρα στην είσοδο του εναλλάκτη. 

6. Την απόσταση των γειτονικών σωλήνων στην περίπτωση που το 

σύστημα αποτελείται από περισσότερους από έναν παράλληλους 

εναλλάκτες 

 

Το σύστημα αυτό συνδυάζεται αρμονικά με το σύστημα αερισμού, καθώς και 

ενδεχομένως με το σύστημα κλιματισμού, συντελώντας στην εξοικονόμηση ενέργειας για 

την ψύξη και τη θέρμανση του κτιρίου, καθώς μέσω της μείωσης της θερμοκρασιακής 

διαφοράς εισερχόμενου/εξερχόμενου αέρα από το σύστημα, μειώνεται και η 

εγκατεστημένη ισχύς του συστήματος του κτιρίου. 
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8.5 Παθητικά ηλιακά συστήματα – Φυσικός δροσισμός 

8.5.1 Ανάλυση παθητικών ηλιακών συστημάτων 

Τα παθητικά ηλιακά συστήματα είναι ενταγμένα στο κέλυφος του κτιρίου και 

εκμεταλλεύονται την ηλιακή ακτινοβολία χωρίς να κάνουν χρήση υψηλής τεχνολογίας και 

μηχανικών μέσων. Βασίζονται στη φυσική ροή της θερμικής ενέργειας, εκμεταλλεύονται 

τις φυσικές ιδιότητες των υλικών και αξιοποιούν τα δομικά στοιχεία του κελύφους με 

σκοπό τη συλλογή της ηλιακής ενέργειας και την αποθήκευση της θερμότητας.  

 

Τα παθητικά ηλιακά συστήματα ταξινομούνται σε τρείς μεγάλες κατηγορίες (Εικόνα 8.38), 

ανάλογα με τον τρόπο θερμικής λειτουργίας: 

 Συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους (π.χ. ανοίγματα προσανατολισμένα στο 

νότο). 

 Συστήματα έμμεσου ηλιακού κέρδους (π.χ. ηλιακοί τοίχοι, τοίχοι θερμικής 

αποθήκευσης). 

 Συστήματα απομονωμένου ηλιακού κέρδους (π.χ. θερμοκήπια, υβριδικά 

συστήματα). 

 

Η διαμόρφωση του κελύφους του κτιρίου οφείλει να εξυπηρετεί τη μέγιστη δυνατή 

συλλογή της ηλιακής ενέργειας, τη μέγιστη δυνατότητα αποθήκευσης της θερμικής 

ενέργειας και τις ελάχιστες θερμικές απώλειες προς το εξωτερικό περιβάλλον. Για τη 

συλλογής της ηλιακής ακτινοβολίας η ‘’φιλοσοφία’’ του κελύφους βασίζεται στο 

«φαινόμενο του θερμοκηπίου», για την αποθήκευση της θερμότητας βασίζεται στη 

θερμοχωρητικότητα των υλικών και για τη μεταφορά της θερμότητας από τον ένα χώρο 

στον άλλο στους βασικούς νόμους της θερμοδυναμικής. 

 
Εικόνα 8.38: Σχηματική παράσταση των τριών βασικότερων παθητικών ηλιακών 

συστημάτων [48]. 
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8.5.1.1 Συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους 

Το πιο γνωστό σύστημα άμεσου ηλιακού κέρδους είναι η αξιοποίηση του 

προσανατολισμού και των διαφανών δομικών στοιχείων. Στο βόρειο ημισφαίριο, 

κατάλληλος προσανατολισμός θεωρείται ο νότιος, ώστε η ηλιακή ακτινοβολία να 

προσπίπτει στα ανοίγματα του κελύφους για τη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας κατά τη 

χειμερινή περίοδο. Τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα επιτυγχάνονται μέσω της 

κατάλληλης θερμομόνωσης της τοιχοποιίας και της παρουσίας της απαιτούμενης θερμική 

μάζας, η οποία αποθηκεύει και αποδίδει θερμότητα στο χώρο κατά τρόπο, ώστε να 

διατηρείται σταθερή η θερμοκρασία στο κτίριο όλο το εικοσιτετράωρο. Η θερμική μάζα 

υφίσταται υπό τη μορφή της μόνωσης της εξωτερικής τοιχοποιίας ή του δαπέδου. Με 

αυτό τον τρόπο η ενέργεια που εκπέμπει ο ήλιος αποθηκεύεται στη θερμική μάζα και 

επιτυγχάνονται διακυμάνσεις στη θερμοκρασία των κατώτερων στρωμάτων του αέρα. Η 

θερμότητα αποθηκεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και επανεκπέμπεται τη νύχτα. 

  

Η κλίση των ανοιγμάτων ως προς τον ορίζοντα συνιστάται να είναι κατακόρυφη, ώστε να 

δέχεται μεγαλύτερη ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας το χειμώνα και να προστατεύεται πιο 

εύκολα το καλοκαίρι. Επιπρόσθετα, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το μέγεθος και η θέση 

του ανοίγματος, καθώς το μέγεθος σχετίζεται με το κλίμα της περιοχής και 

διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό θερμομόνωσης του κελύφους (Εικόνα 8.39) Η 

θέση σχετίζεται με το βάθος του χώρου και ο στόχος είναι η επίτευξη μιας ομοιόμορφης 

κατανομής θερμότητας στο χώρο. Τέλος, προϋπόθεση για την καλή απόδοση ενός 

συστήματος, είναι η επιλογή των υλικών της τοιχοποιίας και του υαλοπίνακα, στα οποία 

θα αναφερθούμε αναλυτικότερα παρακάτω. 

 

Εικόνα 8.39: Μέγεθος νότιων ανοιγμάτων για διάφορα κλίματα [43]. 

Ως θερμική μάζα ενός κτιρίου, ορίζεται το σύνολο των δομικών στοιχείων και υλικών ενός 

κτιρίου με την ικανότητα να αποθηκεύουν θερμότητα. Η μάζα αυτή, εφόσον αξιοποιηθεί 

σωστά έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει στη μείωση της απαίτησης θέρμανσης και 

ψύξης και να έχει ευεργετική επίδραση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Για τη 

συγκρότηση θερμικής μάζας προτιμούνται υλικά υψηλής θερμοχωρητικότητας, δηλαδή 

ικανά να αποθηκεύουν μεγάλη ποσότητα θερμότητας. Υλικά όπως η πέτρα, το τούβλο, το 
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μπετόν, οι κεραμικές πλάκες και άλλα, είναι συμπαγή υλικά, τα οποία επιλέγονται 

παραδοσιακά για τα μέρη του κτιρίου όπου απαιτείται να συντελείται αποθήκευση 

θερμότητας.  

 

Η σωστή χρήση της θερμικής μάζας ενός κτιρίου εξαρτάται, φυσικά, από τις κλιματικές 

συνθήκες και τις αντίστοιχες ανάγκες για θέρμανση και ψύξη. Η ηλιακή ενέργεια, αφού 

εισέλθει στο εσωτερικό του κτιρίου, παγιδεύεται και μεταφέρεται στα δομικά υλικά. Κατά 

τη χειμερινή περίοδο, η περίσσεια ηλιακή ενέργεια αποθηκεύεται στα δομικά στοιχεία 

του κτιρίου τις ώρες της ημέρας, ενώ τη νύχτα, που σημειώνεται πτώσης της 

θερμοκρασίας, απελευθερώνεται σταδιακά προς τον εσωτερικό χώρο, μειώνοντας τις 

ανάγκες σε βοηθητική θέρμανση. Την καλοκαιρινή περίοδο, η λειτουργία της θερμικής 

μάζας συνίσταται στο να καθυστερεί τη ροή θερμότητας από το εξωτερικό στο εσωτερικό 

του κτιρίου κατά τη διάρκεια της ημέρας, όποτε υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης. Η 

θερμότητα αποθηκεύεται στα δομικά στοιχεία του κτιρίου λόγω του ηλιασμού και τη 

νύχτα, με εφαρμογή νυχτερινού αερισμού, αποβάλλεται προς τον εξωτερικό χώρο.  

 

Το σημείο στο κέλυφος όπου η θερμική μάζα επηρεάζει περισσότερο τη θερμική 

συμπεριφορά της κατασκευής είναι η οροφή. Αυτό συμβαίνει, διότι τα θερμότερα 

στρώματα αέρα, λόγω μικρότερης πυκνότητας, συγκεντρώνονται στα ανώτερα σημεία των 

εσωτερικών χώρων. Για τον λόγο αυτόν, η ύπαρξη μεγάλης θερμικής μάζας στην οροφή 

του κτιρίου, έχει ως αποτέλεσμα την άμεση απορρόφηση των θερμικών κερδών, τα οποία 

θα διοχετευτούν ξανά στο εσωτερικό της κατασκευής με χρονική καθυστέρηση.  

 

Τέλος, για την επιλογή και δημιουργία της κατάλληλης θερμικής μάζας, εκτός από τα 

κλιματικά δεδομένα της εκάστοτε περιοχής, πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν και οι 

παράγοντες που αφορούν στις ώρες λειτουργίας του κτιρίου και στη χρήση του. Για 

παράδειγμα, την περίοδο του καλοκαιριού, η επίτευξη της κατάλληλης θερμικής μάζας σε 

ένα κτίριο γραφείων μπορεί να δημιουργήσει την απαραίτητη χρονική καθυστέρηση, 

καθιστώντας τη χρήση των κλιματιστικών μονάδων περιττή ή μειωμένη, με αποτέλεσμα η 

αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας, και επομένως την ανάγκη λειτουργίας τους, να 

συντελείται εκτός του ωραρίου λειτουργίας του κτιρίου. 

8.5.1.2 Συστήματα έμμεσου ηλιακού κέρδους 

Τα συστήματα έμμεσου ηλιακού κέρδους βασίζονται στην ακόλουθη ροή ενέργειας: Η 

ακτινοβολία του ήλιου φθάνει στη γυάλινη επιφάνεια, συλλέγεται, αποθηκεύεται ως 

θερμική μάζα και θερμαίνει τον εσωτερικό τοίχο. Οι ηλιακοί τοίχοι μάζας συνδέονται 

άμεσα με γυάλινα ανοίγματα προσανατολισμένα στο νότο. Ο αέρας ανάμεσα στο γυαλί 

και στον τοίχο θερμαίνεται και στη συνέχεια η θερμότητα απορροφάται αρχικά από την 

εξωτερική επιφάνεια του τοίχου και στη συνέχεια από την υπόλοιπη μάζα του. Η 

αποθήκευση της ηλιακής θερμότητας γίνεται στη μάζα του τοίχου μέσω αγωγιμότητας. 

Χαρακτηριστική ιδιότητα αποτελεί η θερμοχωρητικότητα του τοίχου, η οποία εξασφαλίζει 

την αποθήκευση μεγάλης ποσότητας θερμότητας. Πρέπει να γίνει κατάλληλη επιλογή των 
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υλικών και του πάχους της τοιχοποιίας, ώστε να εξασφαλίζεται μια χρονική υστέρηση 6-8 

ωρών. 

 

Εικόνα 8.40: Τοίχος θερμικής αποθήκευσης [48]. 

 

Το σύστημα ενός τοίχου Trombe (Εικόνα 8.40) αποτελείται από ένα τοίχο μάζας, ο οποίος 

συνδυάζεται με μια γυάλινη επιφάνεια σε απόσταση περίπου 4 εκατοστών και με θυρίδες 

στο πάνω και το κάτω μέρος του, οι οποίες διευκολύνουν την είσοδο του ψυχρού αέρα 

από κάτω και την έξοδο του ζεστού από πάνω. Η ονομασία του προέρχεται από τον 

καθηγητή του F. Trombe, του ερευνητικού κέντρου CNRS της Γαλλίας, ο οποίος μελέτησε 

και εφήρμοσε το σύστημα αυτό στα πρώτα ηλιακά κτίρια, που κατασκευάστηκαν στο 

Odeillo της Γαλλίας το 1967. Η λειτουργία του βασίζεται στο φαινόμενο του 

θερμοσιφωνισμού και πραγματοποιείται με την κυκλοφορία του αέρα στο χώρο ανάμεσα 

στο γυαλί και τον τοίχο εξαιτίας της διαφοράς θερμοκρασίας που προκύπτει. 

 

Την ημέρα, λόγω της πρόσπτωσης του ηλίου στον υαλοπίνακα, ο αέρας που βρίσκεται 

ανάμεσα στο γυαλί και τον τοίχο θερμαίνεται με αποτέλεσμα να κινείται προς τα πάνω 

και να διέρχεται μέσω της πάνω θυρίδα προς τον εσωτερικό χώρο. Το κενό που 

δημιουργείται, καλύπτεται από τον ψυχρότερο αέρα που εισέρχεται από την κάτω θυρίδα 

και ακολουθεί την ίδια διαδικασία. Ακόμα, μέρος της θερμότητας αποθηκεύεται στα 

δομικά στοιχεία της τοιχοποιίας. Τη νύχτα, η λειτουργία του τοίχου αντιστρέφεται. Ως εκ 

τούτου, επιβάλλεται το κλείσιμο των θυρίδων, ώστε η θέρμανση του εσωτερικού χώρου 

να συνεχίζεται μέσω της ακτινοβολούμενης θερμότητας από το θερμό τοίχο. 

 



Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Κτιρίων - Αγγελική Κιτσοπούλου - Αθήνα, 2022 

 

 
177 January 11, 2022 

Το συγκεκριμένο σύστημα παρέχει πλεονεκτήματα, τα οποία πηγάζουν από τον απλό 

τρόπο κατασκευής και τη μεγάλη απόδοσή του. Έχει τη δυνατότητα να θερμαίνει άμεσα 

το χώρο κατά τις κρύες πρωινές ώρες της ημέρας, ενώ παράλληλα είναι αποτελεσματικό 

ως προς την αποθήκευση θερμότητας. Μειονέκτημά του είναι η ύπαρξη μεγάλης 

πιθανότητας υπερθέρμανσης του χώρου και γι’ αυτό δεν συνιστάται στις χώρες του 

ευρωπαϊκού νότου. Σ’ αυτή την περίπτωση η είσοδος του αέρα μέσω των θυρίδων στον 

εσωτερικό χώρο μπορεί να προκαλέσει μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. 

Επιπλέον, ένα σημαντικό μειονέκτημα έγκειται στο γεγονός ότι δεν επιτρέπει τη 

διείσδυση του φωτός, τον αερισμό και την οπτική επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον. Την 

καλοκαιρινή περίοδο, η λειτουργία του τοίχου Trombe αντιστρέφεται. Η πάνω θυρίδα 

κλείνει, ενώ τμήμα του υαλοστασίου ανοίγει, ώστε να απομακρύνεται ο ζεστός αέρας 

προς τα έξω. Τέλος, για την αποφυγή της υπερθέρμανσης του τοίχου είναι απαραίτητη η 

ηλιοπροστασία του.  

8.5.2 Φυσικός δροσισμός 

Ο φυσικός δροσισμός στοχεύει στην αποτροπή της υπερθέρμανσης του κτιρίου και στην 

εξασφάλιση θερμικής άνεσης, ιδιαίτερα κατά τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες, με 

χρήση απλών και φυσικών μέσων, ελαχιστοποιώντας την κατανάλωση ενέργειας από 

κλιματιστικές μονάδες και συστήματα.  

 

Κατ’ αρχάς, επιδιώκεται η προστασία του κτιρίου και συγκεκριμένα των ανοιγμάτων του 

από την πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας. Επόμενο βήμα είναι η απομάκρυνση της 

πλεονάζουσας θερμότητας από τον εσωτερικό χώρο προς το εξωτερικό περιβάλλον, 

χρησιμοποιώντας την φυσική ροή του αέρα. Η κίνηση του αέρα είναι δυνατόν να 

προκληθεί από φυσικές δυνάμεις (άνεμος και φαινόμενο καπνοδόχου) ή από μηχανικά 

μέσα (π.χ. ανεμιστήρες οροφής). Ο αέρας κινείται από περιοχές υψηλής πίεσης σε 

περιοχές χαμηλής πίεσης. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία αέρα είναι χαμηλότερη από την 

εσωτερική, ο αερισμός του κτιρίου γίνεται φυσικά και τα θερμικά ή ηλιακά κέρδη που 

συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας αποβάλλονται προς το εξωτερικό 

περιβάλλον, εξασφαλίζοντας στο κτίριο δροσερότερες συνθήκες διαβίωσης κατά τη 

διάρκεια της νύχτας. 

 

Γενικά, με τον φυσικό αερισμό: 

 Απομακρύνεται η θερμότητα από το κτίριο προς το εξωτερικό περιβάλλον, 

όταν οι εξωτερικές θερμοκρασίες το επιτρέπουν. 

 Απομακρύνεται η αποθηκευμένη θερμότητα από τα δομικά στοιχεία του 

κτιρίου (όταν αυτά αποτελούνται από επαρκή θερμική μάζα). 

 Απομακρύνεται θερμότητα από το ανθρώπινο σώμα, με αποτέλεσμα την 

αύξηση του επιπέδου θερμικής άνεσης ενός χώρου, ακόμα και σε σχετικά 

υψηλές θερμοκρασίες. 
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Ο φυσικός αερισμός των κτιρίων μπορεί να εξοικονομήσει μεγάλα ποσά ηλεκτρικής 

ενέργειας. Από μετρήσεις, ενεργειακές καταγραφές και προσομοιώσεις σε κατοικίες στην 

Ελλάδα, προκύπτει μείωση της τάξης του 75% του ψυκτικού φορτίου λόγω του 

αερισμού
33

. Το γεγονός αυτό ισοδυναμεί με την μερική, αναλόγως τα κλιματικά 

δεδομένα, υποκατάσταση του κλιματιστικού συστήματος, καθώς δημιουργούνται 

συνθήκες θερμικής άνεσης. Τέλος, κάποια από τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να 

προκληθούν μέσω του φυσικού αερισμού, αφορούν στην ασφάλεια, στη συσσώρευση 

σκόνης, στην εισχώρηση εντόμων στο εσωτερικό του κτιρίου και στην αύξηση του 

επιπέδου θορύβων. 

 

Οι βασικοί τύποι και τεχνικές φυσικού αερισμού είναι : 

 Μονόπλευρος αερισμός με ανοίγματα στο ίδιο ύψος (Εικόνα 8.41): Όταν η 

εσωτερική θερμοκρασία είναι ψηλότερη από την εξωτερική, ψυχρότερος 

αέρας εισέρχεται από το χαμηλότερο τμήμα του ανοίγματος, ενώ ο θερμός 

αέρας διαφεύγει μέσω του ψηλότερου τμήματος του ανοίγματος. Οι 

παράμετροι που καθορίζουν τα επίπεδα της ροής του αέρα είναι, κυρίως, η 

επιφάνεια των ανοιγμάτων, η διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στο εσωτερικό 

και εξωτερικό περιβάλλον και το κατακόρυφο ύψος των ανοιγμάτων. 

 
Εικόνα 8.41: Ροή αέρα μεταξύ ανοιγμάτων στο ίδιο επίπεδο [43]. 

                                                      

33 Εφόσον εφαρμόζεται επαρκής ηλιοπροστασία. 
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Αερισμός με ανοίγματα σε διαφορετικά επίπεδα (

 

 Εικόνα 8.42): : Οι κυριότερες παράμετροι που καθορίζουν τη διαδικασία του 

φυσικού αερισμού όταν έχουμε δυο ανοίγματα σε διαφορετικά επίπεδα είναι 

η θερμοκρασιακή διαφορά μέσα και έξω από το κτίριο, η κατακόρυφη 

απόσταση των δυο ανοιγμάτων και οι επιφάνειές τους. 
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Εικόνα 8.42: Αερισμός διαφορετικών επιπέδων λόγω άνωσης (buoyancy-driven stack 

ventilation). 

 Φαινόμενο καμινάδας: Το φαινόμενο παρατηρείται λόγω  της μείωσης της 

θερμοκρασίας από το κατώτερο προς τα ανώτερα επίπεδα ενός κτιρίου και το 

ψυχρότερο εξωτερικό περιβάλλον. Προκαλεί την ανοδική ροή του θερμού 

αέρα και την έξοδο του από ανοίγματα στην οροφή με ταυτόχρονη εισροή 

ψυχρότερου αέρα από τα πλευρικά ανοίγματα σε κάθε επίπεδο. Το φαινόμενο 

της καμινάδας πραγματοποιείται σε ψηλά κτίρια και ιδιαίτερα σε θέσεις με 

κατακόρυφα ανοίγματα, όπως οι ανελκυστήρες και οι σκάλες. 

 

Η πιο διαδεδομένη και αποδοτική μέθοδος, η οποία συνδυάζει τις προαναφερθείσες 

τεχνικές, είναι ο νυχτερινός αερισμός. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν η θερμοκρασία 

είναι χαμηλή, ο εξωτερικός αέρας εισέρχεται στο χώρο και απάγει τη θερμότητα που έχει 

αποθηκευτεί στα δομικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Με τον τρόπο αυτό, 

διακόπτεται η ετεροχρονισμένη εκπομπή θερμότητας από τη μάζα του κτιρίου προς τον 

εσωτερικό χώρο μειώνοντας τη θερμοκρασία της. Την επόμενη μέρα η θερμοκρασία των 

χώρων είναι χαμηλότερη και το κέλυφος ξεκινά να αποθηκεύει θερμότητα από 

χαμηλότερη θερμοκρασία.  

 

Ο νυχτερινός αερισμός είναι πολύ αποδοτικός στις περιοχές με μεγάλες θερμοκρασιακές 

διαφορές μεταξύ ημέρας και νύχτας, αλλά ικανοποιητικά είναι τα αποτελέσματα και σε 

περιοχές με εύκρατο κλίμα, όπως η Ελλάδα. Ο ειδικός σχεδιασμός των ανοιγμάτων μπορεί 

να αυξήσει την ταχύτητα του εισερχόμενου αέρα και επομένως την παροχή του, 

αυξάνοντας έτσι την αποδοτικότητα του μηχανισμού. Τέλος ο προσανατολισμός του 

κτιρίου και των ανοιγμάτων του είναι πολύ σημαντικός για την επίτευξη φυσικού 

αερισμού στο κτίριο. Σε συνδυασμό με την ανάγκη εξασφάλισης φυσικού φωτισμού 

χρειάζεται ειδική μελέτη των κλιματικών συνθηκών και συγκεκριμένα της έντασης και 

κατεύθυνσης του ανέμου και της ηλιακής ακτινοβολίας στην περιοχή. 
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8.6 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

«Ένα κτίριο, που παράγει περισσότερη ενέργεια από όση καταναλώνει, δεν είναι απλά 

δυνατό, είναι συχνά και πολύ λογικό.» Prof. Dr. Wolfgang Feist. 

 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας34 αποτελούν εναλλακτικές λύσεις αντί των ορυκτών 

καυσίμων και συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στη 

διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού και στη μείωση της εξάρτησης από 

αναξιόπιστες και ασταθείς αγορές ορυκτών καυσίμων, ειδικότερα πετρελαίου και 

φυσικού αερίου [58].  

 

Ορισμένες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συνδυάζονται αρμονικά με το 

πρότυπο του Παθητικού Κτιρίου και με τα Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης 

Εενέργειας, αλλά δεν αρκούν  για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών ενός συμβατικού 

κτιρίου, το οποίο δεν έχει επενδύσει στην εξοικονόμηση ενέργειας. Σε συνδυασμό με τα 

πρότυπα Παθητικά Κτιρια και τα Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Εενέργειας, τα 

συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καλύπτουν σχεδόν πάντα τις απαιτήσεις για 

θέρμανση και ψύξη, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις μπορούν να γίνουν και επικερδή. 

8.6.1 Φωτοβολταϊκά συστήματα 

Πρόκειται για συστήματα που μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική 

ενέργεια. Οι πρώτες εφαρμογές τους αναπτύχθηκαν μόλις τη δεκαετία του 1950, με 

σκοπό την ηλεκτροδότηση των δορυφόρων. Η μαζική παραγωγή των φωτοβολταϊκών 

συστημάτων άρχισε ωστόσο στις αρχές της δεκαετίας του 70, όταν η πρώτη πετρελαϊκή 

κρίση έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη για απεξάρτηση από τις συμβατικές πηγές 

ενέργειας. Πλέον, είναι μια τεχνολογία ταχέως εξελισσόμενη και παράλληλα ευρέως 

διαδεδομένη στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα, η προοπτική ανάπτυξης και εφαρμογής των 

φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι τεράστια, λόγω του ιδιαίτερα υψηλού δυναμικού 

ηλιακής ενέργειας. 

 

Τα Φ/Β συστήματα, έχουν ως βασικό μέρος το ηλιακό στοιχείο
35

, το οποίο είναι ένας 

κατάλληλα επεξεργασμένος ημιαγωγός λεπτού πάχους σε επίπεδη επιφάνεια. Η 

πρόσπτωση ηλιακής ακτινοβολίας, δημιουργεί ηλεκτρική τάση και με την κατάλληλη 

σύνδεση σε φορτίο παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα. Τα ηλιακά Φ/Β στοιχεία ομαδοποιούνται 

κατάλληλα και συγκροτούν τα Φ/Β πλαίσια ή ηλιογεννήτριες, τυπικής ισχύος από 10W 

έως 300W. Οι Φ/Β γεννήτριες συνδέονται ηλεκτρολογικά μεταξύ τους και δημιουργούνται 

οι Φ/Β συστοιχίες. 

                                                      

34 Αιολική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, υδροηλεκτρική ενέργεια, ενέργεια από τους ωκεανούς, 

γεωθερμική ενέργεια, βιομάζα και βιοκαύσιμα. 

35 Solar cell. 
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Τα βασικά πλεονεκτήματα των Φ/Β συστημάτων είναι: 

 Έχουν μηδενικό κόστος λειτουργίας, καθώς δεν καταναλώνουν κάποια πρώτη 

ύλη. 

 Μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια απευθείας σε ηλεκτρική. 

 Δεν παράγουν υποπροϊόντα και δε μολύνουν το περιβάλλον, βρίσκονται σε 

πλήρη αρμονία με το περιβάλλον. 

 Δεν προκαλούν ηχορύπανση και είναι εύχρηστα. 

 Δεν προσβάλλουν αισθητικά το περιβάλλον και μπορούν να εγκατασταθούν 

μέσα σε πόλεις. 

 Μπορούν να συνδυαστούν με άλλες πηγές ενέργειας. 

 Επεκτείνονται εύκολα και ανά πάσα στιγμή, για να καλύψουν οποιαδήποτε 

αύξηση των ενεργειακών αναγκών των χρηστών. 

 Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και μεγάλη αξιοπιστία. 

 Έχουν μηδενικές απαιτήσεις συντήρησης. 

 Παρέχουν πλήρη ενεργειακή ανεξαρτησία στο χρήστη, όπου και αν είναι αυτός. 

 Προσφέρουν τη δυνατότητα αποκεντρωμένης παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

 

Στην  ικανότητας ενός Φ/Β συστήματος. 

 

Εικόνα 8.43 παρουσιάζεται η ποσοστιαία επίδραση της κλίσης και του προσανατολισμού 

στην ηλεκτροπαραγωγική ικανότητας ενός Φ/Β συστήματος. 
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Εικόνα 8.43: Ποσοστιαία επίδραση της κλίσης και του προσανατολισμού στην 

ηλεκτροπαραγωγική ικανότητα ενός Φ/Β συστήματος [59]. 

8.6.2 Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας 

Τα γεωθερμικά συστήματα αξιοποιούν τη σταθερή θερμοκρασία του εδάφους, 

αντικαθιστώντας πλήρως τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Η λειτουργία των γεωθερμικών 

συστημάτων βασίζεται στη μεταφορά ενεργειακών φορτίων από το έδαφος ή τα υπόγεια 

ύδατα στον κλιματιζόμενο χώρο και αντίστροφα. Το σύστημα ΓΑΘ λειτουργεί ως 

αναστρέψιμη ψυκτική διάταξη με λήψη θερμότητας από ένα χώρο και απόθεσή της σε 

έναν άλλο χώρο, το οποίο σημαίνει ότι κατά τη χειμερινή περίοδο η θερμότητα 

λαμβάνεται από το έδαφος και αποτίθεται στον εσωτερικό χώρο (θέρμανση) και το 

καλοκαίρι συμβαίνει το αντίθετο (ψύξη). Με λίγα λόγια, το σύστημα ΓΑΘ πραγματοποιεί 

μια εναλλαγή θερμότητας μεταξύ του εδάφους και των εσωτερικών χώρων. Ένα σωστά 

σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύστημα ΓΑΘ καταναλώνει γύρω στο 25% της 

ενέργειας που αποδίδει. Βέβαια, μια πιο οικονομική λύση και αρκετά αποδοτική 
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ενεργειακά είναι αντλία θερμότητας αέρα – αέρα, η οποία καταναλώνει περίπου το 35% 

της ενέργειας που αποδίδει. 

Εικόνα 8.44: Παράδειγμα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας [60]. 
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8.6.3 Βιομάζα 

Γενικά, ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά, 

στον όρο βιομάζα εμπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το 

φυτικό κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, σ’αυτήν περιλαμβάνονται: 

 Οι φυτικές ύλες που προέρχονται είτε από φυσικά οικοσυστήματα, όπως τα 

αυτοφυή φυτά και δάση, είτε από τις ενεργειακές καλλιέργειες
36

 γεωργικών 

και δασικών ειδών, όπως το σόργο το σακχαρούχο, το καλάμι, ο ευκάλυπτος 

κ.ά.. 

 Τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυτικής, ζωικής, δασικής και αλιευτικής 

παραγωγής, όπως τα άχυρα, στελέχη αραβόσιτου, στελέχη βαμβακιάς, 

κλαδοδέματα, κλαδιά δένδρων, φύκη, κτηνοτροφικά απόβλητα, οι κληματίδες 

κ.ά.. 

 Τα υποπροϊόντα που προέρχονται από τη μεταποίηση ή επεξεργασία των 

υλικών αυτών, όπως τα ελαιοπυρηνόξυλα, υπολείμματα εκκοκκισμού 

βαμβακιού, το πριονίδι κ.ά.. 

 Το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και απορριμμάτων. 

 

Η βιομάζα αποτελεί μία δεσμευμένη και αποθηκευμένη μορφή της ηλιακής ενέργειας και 

είναι αποτέλεσμα της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των φυτικών οργανισμών. Είναι 

ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και μπορεί να καεί για την παραγωγή ηλεκτρισμού και 

θερμότητας. Μπορεί επίσης, με φυσική, θερμοχημική η βιομηχανική μετατροπή να 

μετατραπεί σε βιοκαύσιμα. Χρησιμοποιείται σε ακατέργαστη ή κατεργασμένη μορφή σε 

τυπικά τζάκια με απόδοση 20-30%, ενεργειακά τζάκια με απόδοση 80-85%, σόμπες ξύλου 

ή pellets με απόδοση 90% και λέβητες ξύλου ή pellets για κεντρική θέρμανση με απόδοση 

70-90%. Οι εφαρμογές της θέρμανσης με βιομάζα, είναι επενδύσεις έντασης κεφαλαίου 

λόγω του υψηλού απαιτούμενου αρχικού κεφαλαίου και συνιστώνται σε περιοχές 

αγροτικής παραγωγής της περιφέρειας. 

  

                                                      

36 Τα φυτά που καλλιεργούνται ειδικά με σκοπό την παραγωγή βιομάζας για παραγωγή 

ενέργειας. 
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9. Πειραματική εφαρμογή σε τετραώροφη πολυκατοικία όροφο - 

διαμερισμάτων  

 

Εικόνα 9.1: Τετραώροφη πολυκατοικία στο Περιστέρι, Google Maps. 

 

Εικόνα 9.2: Τετραώροφη πολυκατοικία στο Περιστέρι, Αεροφωτογραφία, Google Maps. 
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Το πειραματικό μέρος της εργασίας αφορά στη μελέτη μιας τετραώροφης πολυκατοικίας, 

όροφο – διαμερισμάτων στο Περιστέρι, Αττικής, και στη μοντελοποίησή της σε Παθητικό 

Κτίριο, σύμφωνα με το πρότυπο EnerPHit. Πιο συγκεκριμένα, θα συντελεστεί η ενεργειακή 

μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου, και στη συνέχεια η προσομοίωση του 

στα πλαίσια της ενεργειακής του αναβάθμισης σύμφωνα με το πρότυπο του Παθητικού 

Κτιρίου. Για τη διεξαγωγή των μελετών έγινε χρήση των λογισμικών PHPP και DesignPH.  

 

Οι δύο μελέτες παρουσιάζονται παράλληλα και σε αντιδιαστολή με σκοπό την άμεση 

σύγκριση των πρακτικών ενεργειακής αναβάθμισης. Κάθε φύλλο εργασίας του PHPP, με 

εξαίρεση τα φύλλα που αφορούν σε γενικές και πάγιες πληροφορίες του κτιρίου, όπως 

είναι το κλίμα, συμπληρώνεται και παρουσιάζεται ταυτόχρονα και για τις δύο 

περιπτώσεις μελετών. Τελικά, μετά το πέρας των μελετών και του υπολογισμού του 

ενεργειακού ισοζυγίου του κτιρίου σε κάθε περίπτωση, σχολιάζεται η επίδραση των 

εφαρμοζόμενων πρακτικών ενεργειακής αναβάθμισης, ενώ παράλληλα καταδεικνύεται η 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κάθε οικοδομικού στοιχείου του θερμικού 

κελύφους. 

9.1 Συνοπτική παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης 

Πρόκειται για μια οικογενειακή πολυκατοικία τεσσάρων ορόφων και τεσσάρων συνολικά 

διαμερισμάτων, τα οποία αποτελούν τις κανονικές κατοικίες των οικογενειών και 

κατοικούνται όλες τις ημέρες του χρόνου. Η πολυκατοικία διαθέτει πιλοτή και υπόγειο. 

Συνολικά η πολυκατοικία φιλοξενεί 13 άτομα (πλήθος χρηστών).  

 

Η κατακόρυφη επικοινωνία της πολυκατοικίας εξυπηρετείται από ένα κλιμακοστάσιο, το 

οποίο τρέχει από το υπόγειο έως το δώμα της ταράτσας, καθώς και από έναν 

ανελκυστήρα ο οποίος περιορίζεται στις διαδρομές μεταξύ ισογείου και 4ου ορόφου.  

 

Η οικοδομική άδεια της πολυκατοικίας εκδόθηκε το 2003, όταν σύμφωνα με την ελληνική 

νομοθεσία ίσχυε μόνο ο Κανονισμός Θερμομόνωσης Κτιρίων. Για τον λόγο αυτόν, τα 

διαμερίσματα διαθέτουν θερμομόνωση πέντε εκατοστών, η οποία βρίσκεται εντός του 

διπλού δρομικού τούβλινου τοίχου. Τα κουφώματα αλουμινίου που αντιστοιχούν στα 

υπνοδωμάτια και στο καθιστικό κάθε ορόφου είναι χωνευτά, επομένως ο θερμικός 

φάκελος των διαμερισμάτων διακόπτεται με κενό 16 εκατοστών, ώστε να εξυπηρετηθεί το 

άνοιγμα των υαλοπινάκων και των πατζουριών.  

 

Όσον αφορά στην υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου, δεν έχει διεξαχθεί 

καμιά Ενεργειακή Επιθεώρηση και επομένως δεν έχει εκδοθεί ΠΕΑ για κανένα από τα 

διαμερίσματα ή το κτίριο στο σύνολό του. Τα αποτελέσματα και συμπεράσματα που θα 

εξαχθούν θα είναι απόρροια της μελέτης υπό τα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας.  
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Για την κάλυψη των θερμικών αναγκών των κατοίκων είναι εγκατεστημένο ένα κεντρικό 

σύστημα θέρμανσης (καυστήρας πετρελαίου) στο μηχανοστάσιο του υπογείου, το οποίο 

συνδέεται μέσω δικτύου σωληνώσεων με θερμαντικά σώματα σε κάθε διαμέρισμα. 

Παρόλα αυτά, η χρήση του κεντρικού συστήματος θέρμανσης την τελευταία δεκαετία έχει 

περιοριστεί σε κάθε διαμέρισμα. Η κεντρική θέρμανση για κάθε διαμέρισμα ελέγχεται 

ανεξάρτητα, ωστόσο σε κάθε περίπτωση, έχει περιοριστεί στους μήνες Δεκέμβριο έως 

Μάρτιο, κυρίως κατά τις πολύ πρωινές (05:00 π.μ. – 08:00 π.μ.) και πολύ βραδινές ώρες 

(21:00 μ.μ.-00:00 μ.μ.). Επίσης, κάθε διαμέρισμα διαθέτει τουλάχιστον μία ηλεκτρική 

συσκευή θέρμανσης, με εμβέλεια δωματίου, ενώ συχνά γίνεται χρήση του κλιματιστικού 

για την επίτευξη άνετων συνθηκών διαβίωσης.  

 

Οι ψυκτικές ανάγκες των διαμερισμάτων κατά την καλοκαιρινή περίοδο ικανοποιούνται 

μέσω του φυσικού δροσισμού και κυρίως μέσω των μονάδων κλιματισμού, οι οποίες είναι 

εγκατεστημένες σε κάθε διαμέρισμα.  

 

Για την παραγωγή ΖΝΧ, στην οροφή της πολυκατοικίας είναι εγκατεστημένοι τέσσερα 

ηλιακά θερμικά, ενώ για τους μήνες όπου η διαθέσιμη ηλιοφάνεια δεν επαρκεί για την 

θέρμανση του νερού, γίνεται χρήση των ηλεκτρικών θερμοσίφωνων. Τεχνικά, η παραγωγή 

ΖΝΧ μπορεί να επιτευχθεί και μέσω της λειτουργίας του κεντρικού θερμικού συστήματος 

θέρμανσης τους χειμερινούς μήνες.   

 

Δεν θα ήταν παράλογο να ειπωθεί πως η συγκεκριμένη πολυκατοικία αποτελεί 

παράδειγμα της επίδρασης του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας, καθώς 

δαπανώνται πολλά χρήματα για την πληρωμή των λογαριασμών ρεύματος, χωρίς ωστόσο 

να επιτυγχάνονται πάντα σταθερές και άνετες συνθήκες διαβίωσης. Το θερμόμετρο στο 

καθιστικά κάθε διαμερίσματος σπάνια φέρουν ένδειξη άνω των 18-19  	�. 

 

Τα διαμερίσματα, πανομοιότυπα μεταξύ τους, διαθέτουν  ένα σχεδόν τέλειο ορθογώνιο 

σχήμα 14 m x 8 m. Κάθε διαμέρισμα υπολογίζεται να διαθέτει 68!� θερμαινόμενης 

επιφάνειας (TFA - Treated Floor Area), ενώ επίσης διαθέτει μπαλκόνια, τα οποία τρέχουν 

για αρκετά μέτρα (12.85 m) της περιφέρειάς του (43.80 m) (Εικόνα 9.3).  

 

Το υπόγειο της πολυκατοικίας είναι μη θερμαινόμενο και διαθέτει βοηθητικά δωμάτια για 

κάθε όροφο/οικογένεια, ένα μηχανοστάσιο όπου είναι τοποθετημένος ο καυστήρας 

πετρελαίου και το σύστημα ελέγχου του ανελκυστήρα και ένα γκαράζ (
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Εικόνα 9.4). Για τις μελέτες μας, ο χώρος του γκαράζ δεν συμπεριλαμβάνεται εντός του 

θερμικού φακέλου του κτιρίου. 

 

Μέσω του ισογείου (Εικόνα 9.5) και του κλιμακοστασίου επιτρέπεται η ελεύθερη 

πρόσβαση (απουσίας πόρτας) στο υπόγειο, ενώ μέσω του δώματος (Εικόνα 9.6), στον 5
ο
 

όροφο, επιτρέπεται η πρόσβαση στην ταράτσα της πολυκατοικίας. 

 
Εικόνα 9.3: Υφιστάμενη κάτοψη διαμερίσματος συμπεριλαμβανομένων των 

μπαλκονιών, όροφος 1
ος

  – 4
ος

.  
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Εικόνα 9.4: Υφιστάμενη κάτοψη υπογείου. 
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Εικόνα 9.5: Υφιστάμενη κάτοψη ισογείου. 

Εικόνα 9.6: Υφιστάμενη κάτοψη δώματος. 
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9.2 Προσανατολισμός και κλιματικά δεδομένα  

Το κτίριο υπό μελέτη είναι προσανατολισμένο 8 μοίρες πιο δεξιά από τον ορίζοντα του 

βορρά, ενώ έχει ξεκάθαρο προσανατολισμό Ανατολή – Δύση (

 
Εικόνα 9.7).  

 

Το κτίριο είναι τοποθετημένο στην κορυφή μιας ανηφόρας, σε επίπεδο γειτονιάς, ενώ τα 

αμέσως γειτονικά κτίρια είναι κατά απόλυτο τρόπο χαμηλότερα (διώροφα ή τριώροφα). 

Πιο συγκεκριμένα, στον βορρά η πολυκατοικία, με εξαίρεση τον τέταρτο 

όροφο/διαμέρισμα, γειτνιάζει, έρχεται σε επαφή, με μια τριώροφη πολυκατοικία, η οποία 

την προστατεύει από τους ψυχρούς βόρειους ανέμους τον χειμώνα, οι οποίοι ωστόσο 

είναι ζητούμενο το καλοκαίρι για λόγους ψύξης. Ανατολικά, η πολυκατοικία δεν έρχεται 

σε επαφή με κάποιο άλλο κτίριο, αλλά ο πρώτος και ο δεύετρος όροφος προστατεύεται, 

εν μέρει, από τον άνεμο και από τον ήλιο τις πολύ πρωινές ώρες.  Στα δυτικά, το κτίριο 

είναι πλήρως εκτεθειμένο, αφού το απέναντι οικόπεδο δεν είναι οικοδομημένο, ενώ νότια 

σε κάθετη απόσταση 8 περίπου μέτρων υπάρχει μια διώροφη πολυκατοικία. Η 

πολεοδομική διαρρύθμιση της γειτονιάς, επομένως, δημιουργεί ειδικές συνθήκες σκίασης 

οι οποίες υπολογίζονται από το designPΗ, και οι υπολογισμοί εισάγονται στο αντίστοιχο 

φύλλο εργασίας του PHPP. Οι υπολογισμοί ισχύουν για αμφότερες τις μελέτες 

κατάστασης της πολυκατοικίας. Επίσης, η παρουσία των δένδρων, αν και δεν είναι καίρια, 

συνεκτιμάται και συνυπολογίζεται. 
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Εικόνα 9.7: Αεροφωτογραφία από Google Maps με κατεύθυνση το βορρά προς τα 

πάνω. 

 

Η πολυκατοικία εντοπίζεται στον δήμο Περιστερίου, έναν από τους πιο 

πυκνοκατοικημένους δήμους της Ελλάδας σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ το 

2011, στη συνοικία της Χρυσούπολης. Αν και η εν λόγω γειτονιά είναι λιγότερο 

συνωστισμένη, τα κτίρια εξακολοθούν να είναι τοποθετημένα πολύ κοντά το ένα στο 

άλλο, παράγοντας που δεν συνδράμει στην διατήρηση συνθηκών ιδιωτικότας για τους 

χρήστες των κτιρίων. Για τον λόγο αυτό, παρατηρείται πως γίνεται εκτενής χρήση 

προστατευτικών τεντών, ιδιαίτερα για τα χαμηλόροφα διαμερίσματα, ακόμα και κατά τη 

χειμερινή περίοδο. 

 

Όσον αφορά στην χωροθέτηση των διαμερισμάτων, το καθιστικό και τα δύο εκ των τριών 

υπνοδωμάτια είναι προσανατολισμένα προς τον νότο, ενώ το τρίτο υπνοδωμάτιο είναι 

ανατολικό, με την κουζίνα και το μπάνιο να είναι τοποθετημένα στον βορρά (Εικόνα 9.3). 

Στα μπαλκόνια η πρόσβαση εξυπηρετείται μέσω του καθιστικού και τον νοτίων 

υπνοδωματίων. Οι ζωτικοί χώροι επομένως επωφελούνται του νοτίου προσανατολισμού 

(φωτεινότητα και ηλιακά θερμικά κέρδη), καθώς είναι τοποθετημένοι στον ορίζοντα 

δύσης-ανατολής, σε αντίθεση με την κουζίνα και το μπάνιο, δωμάτια το οποία χωρίζονται 

από τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου και τα οποία είναι τα πιο κρύα δωμάτια 

σε κάθε όροφο/διαμέρισμα.  

9.2.1 Φύλλο εργασίας Κλίμα 

Είναι σαφές πως οι κλιματικές σύνθήκες που επικρατούν στην τοποθεσία του υπό μελέτη 

κτιρίου, ισχύουν για αμφότερες τις μελέτες.  
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Η χώρα επιλέγεται στον πρώτο αναπτυσσόμενο κατάλογο. Για διεθνή συμβατότητα του 

PHPP, δίπλα από το όνομα χώρας αναγράφεται ο αντίστοιχος διψήφιος κωδικός χώρας 

βάσει του ISO 3166.  

 

Επιπλέον, στο δεύτερο βήμα, για ορισμένες χώρες είναι δυνατό το φιλτράρισμα της 

επιλογής ανάλογα με τις περιοχές. Αυτές μπορεί να είναι κλιματικές ζώνες, επαρχίες, 

πολιτείες κλπ. Η τυπική επιλογή "Όλα" εμφανίζει όλα τα σύνολα δεδομένων για τις 

επιλεγμένες χώρες.  

 

Στην τρίτη αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέγονται τα πραγματικά κλιματικά δεδομένα. Τα 

περισσότερα δεδομένα εμφανίζονται με έναν ειδικό 7ψήφιο αριθμό αναγνώρισης (ID) 

μπροστά από το όνομα της τοποθεσίας, το οποίο αποτελείται από τον κωδικό χώρας 

ακολουθούμενο από τέσσερις αριθμούς και ένα γράμμα. Αυτό το αναγνωριστικό 

αποδεικνύει ότι τα δεδομένα έχουν εγκριθεί με ποιότητα και είναι κατάλληλα για 

σχεδιασμό κτιρίων χρησιμοποιώντας το PHPP. Μόνο δεδομένα με αυτό το είδος 

αναγνωριστικού είναι αποδεκτά για την πιστοποίηση ενός κτιρίου.  

 

Τέλος, εισάγεται το υψόμετρο (ύψος πάνω από τη στάθμη της θάλασσας) της θέσης του 

έργου. Εάν το ύψος αυτό διαφέρει από το ύψος του μετεωρολογικού σταθμού των 

κλιματικών δεδομένων, η εξωτερική θερμοκρασία αέρα ρυθμίζεται από το PHPP (μείωση 

θερμοκρασίας 0,6 K ανά 100 m αυξημένου υψομέτρου). 

Εικόνα 9.8: Επιλογή κλιματικών δεδομένων. 

Για τις παρούσες μελέτες ο μετεωρολογικός σταθμός της Αθήνας είναι ο κοντινότερος, με 

υψόμετρο 15 m, ενώ το υψόμετρο της τοποθεσίας του έργου είναι 98 m (Εικόνα 9.8). Στην 

Εικόνα 9.9 συνοψίζονται τα βασικότερα κλιματικά δεδομένα της τοποθεσίας του έργου, 

τα οποία είναι εγκεκριμένα ώστε να πραγματοποιηθεί η πιστοποίηση σύμφωνα με το 

πρότυπο του Παθητικού Κτιρίου. Κατά τη μελέτη, στο PHPP εξετάζονται η πιο ζεστή, η πιο 

κρύα, η πιο ηλιόλουστη και η πιο νεφελώδης μέρα του έτους και παρατηρούνται μεγάλες 

διαφορές, τόσο στα μεγέθη, όσο και στα χρονικά σημεία που σημειώνονται οι μέγιστες 
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και οι ελάχιστες τιμές. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζονται συνθήκες άνεσης ανεξάρτητα 

των καιρικών δεδομένων, ακόμα και ακραίων.   

 
Εικόνα 9.9: Καμπύλες ακτινοβολίας, εξωτερικής θερμοκρασίας και σημείο δρόσου ανά 

μήνα. 

 

Το PHPP, ωστόσο, διαθέτει ένα πρόσθετο εργαλείο (PHPP_ClimateData_SummerTemp) με 

το οποίο καθίσταται δυνατή η απόκτηση μιας σαφέστερης εικόνας ως προς τα σημερινά 

κλιματικά δεδομένα της κάθε περιοχής, συνοπολογίζοντας την εκτιμώμενη αύξηση της 

θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας, υπό το πλάισιο της 

παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Όπως έχει ήδη αναλυθεί στην Ενότητα 0 της παρούσας 

εργασίας, προβλέπεται πως θα υπάρχουν πιο συχνά θερμά και λιγότερα κρύα ακραία 

φαινόμενα πάνω από τις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές σε ημερήσια και εποχιακή 

κλίμακα.  

 

Καθώς η υπερθέρμανση μεταβάλλεται ευρέως τόσο τοπικά όσο και χρονικά, απλές 

εκτιμήσεις της αύξησης της θερμοκρασίας είναι δύσκολες. Υπάρχουν αρκετές 

προσεγγίσεις που μπορούν τουλάχιστον να χρησιμοποιηθούν ως οδηγοί. Για παράδειγμα, 

προτείνεται μια συνάρτηση [61] για την μέγιστη προσδοκώμενη ωριαία αύξηση της 

θερμοκρασίας με βάση τον αριθμό των κατοίκων, με μειωτικούς συντελεστές ανάλογα με 

την ταχύτητα του ανέμου και την νεφοκάλυψη (
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Εικόνα 9.10). 

Εικόνα 9.10: Προτεινόμενη συνάρτηση για την μέγιστη προσδοκώμενη ωριαία αύξηση 

της θερμοκρασίας [61]. 

Το Περιστέρι είναι μια πόλη 140,000 περίπου κατοίκων. Δεδομένου αυτού καθώς και του 

η πολυκατοικία βρίσκεται σε μια όχι και τόσο κεντρική γειτονιά της πόλης, η αύξηση της 

θερμοκρασίας της μέσης μηνιαίας τιμής είναι ίση με 1.5  	�. Επομένως, η εξωτερική 

θερμοκρασία διορθώνεται όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 9.11. 
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Εικόνα 9.11: Διόρθωση θερμοκρασίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.  

 
Εικόνα 9.12: Καμπύλες ακτινοβολίας, εξωτερικής θερμοκρασίας και σημείο δρόσου ανά 

μήνα. Διόρθωση Κλίματος. 

 

Τα βασικότερα, διορθωμένα, κλιματικά δεδομένα της τοποθεσίας του έργου 
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παρουσιάζονται στην Εικόνα 9.11Εικόνα 9.12. Τα συγκεκριμένα κλιματικά δεδομένα δεν 

είναι αποδεκτά για πιστοποίηση και για το λόγο αυτόν δεν θα αποτελέσουν την βάση της 

παρούσας εργασίας.  

Εικόνα 9.13: Επιλογή διορθωμένων κλιματικών δεδομένων. 

9.3 Επιλογή κατάλληλης στρατηγικής  

Η στρατηγική για την ενεργειακή αναβάθμιση ενός συμβατικού κτιρίου σε Παθητικό 

Κτίριο, στηρίζεται σε πέντε βασικούς πυλώνες: 

 Θερμομόνωση του κελύφους. 

 Επιλογή ενεργειακά αποδοτικών κουφωμάτων. 

 Επίτευξη αεροστεγανότητας. 

 Επίλυση θερμογεφυρών. 

 Μηχανικός αερισμός 

 

Στην παρούσα εργασία, θα γίνει η επιλογή των υλικών των δομικών στοιχείων του έργου 

όσον αφορά στις θερμοφυσικές ιδιότητές τους και στην ποσότητα, με σκοπό την 

εκπλήρωση των απαιτήσεων ενός Παθητικού Κτιρίου, σύμφωνα με το πρότυπο 

ενεργειακής κατασκευής EnerPHit. Η οικονομική παράμετρος δεν θα ληφθεί υπόψη.  
 

Μετά το πέρας της ενεργειακής μελέτης και της επιλογής των υλικών, είναι πολύ 

σημαντικό να προγραμματιστούν συγκεκριμένες ημερομηνίες για τα διαφόρων ειδών 

συνεργεία (ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά κ.λπ.), τα οποία θα πρέπει να λειτουργήσουν 

αρμονικά και κατά συγκεκριμένη σειρά, ώστε να αποφευχθούν κατασκευαστικά 

προβλήματα. Τέτοια μπορεί να είναι η δημιουργία πολλών οπών στο «μανδύα» της 

αεροστεγανότητας του κελύφους ή η μη πρόβλεψη επαρκούς χώρου για το σύστημα 

αερισμού. 

 

Συμπερασματικά, το πρότυπο του Παθητικού Κτιρίου είναι αρκετά απλό, αλλά για 

επιτευχθεί πλήρως, προαπαιτείται αρκετή προεργασία στη μοντελοποίηση και στην 

τήρηση των προδιαγραφών του μοντέλου. 
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10. Εκπόνηση μελέτων ενεργειακής απόδοσης με χρήση των 

PHPP - DesignPH 

10.1 Φύλλο εργασίας Έλεγχος Κριτηρίων - Εισαγωγή δεδομένων κτιρίου 

και απόδειξη του ενεργειακού επιπέδου του κτιρίου 

Τα στοιχεία σχετικά με την περιγραφή του αντικειμένου, τη διεύθυνση, τον ιδιοκτήτη του 

κτιρίου, τον αρχιτέκτονα, τον ενεργειακό σύμβουλο και τον πιστοποιητή εισάγονται εδώ. 

Σημαντικές τιμές όπως η καθορισμένη θερμοκρασία, ο αριθμός των μονάδων κατοικίας
37

 

και ο αριθμός των χρηστών εισάγονται επίσης σε αυτό το φύλλο εργασίας. Η 

θερμοκρασία εσωτερικού χώρου που χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό και την 

επαλήθευση το χειμώνα (δηλ. περίοδος θέρμανσης) είναι 20 °C. Για το καλοκαίρι (δηλ. 

περίοδος ψύξης) πρέπει να χρησιμοποιείται θερμοκρασία 25°C ως μέγιστο όριο για τον 

προσδιορισμό της συχνότητας υπερθέρμανσης ή για το σχεδιασμό του ενεργητικού 

συστήματος ψύξης του κτιρίου. Και για τις δύο μελέτες, οι πληροφορίες που 

παρουσιάζονται στην Εικόνα 10.1 είναι ίδιες, εκτός από το έτος κατασκευής, το οποίο για 

την περίπτωση της αναβάθμισης, είναι το 2022, αισίως. 

Εικόνα 10.1: Καθορισμός θερμοκρασίας, χρηστών και ειδικής θερμοχωρητικότητας.  

 

Το φύλλο εργασίας Έλεγχος Κριτηρίων χρησιμοποιείται για την επαλήθευση Passive 

House, EnerPHit και Low Energy Building. Μπορεί να επιλεγεί το επιθυμητό πρότυπο 

ενέργειας, η τάξη στην οποία κατατάσσεται το κτίριο (Classic, Plus ή Premium) και η 

μέθοδος για την επαλήθευση της πρωτογενούς ενέργειας. Επιπλέον, εάν κρίνεται 

απαραίτητο, πρέπει να αναφερθεί η μέθοδος πιστοποίησης EnerPHit καθώς επίσης και ο 

τύπος κτιρίου (Νέο κτίριο/ανακαίνιση). Το πράσινο κελί θα δείξει εάν όλα τα κριτήρια που 

ισχύουν για τον επιλεγμένο τύπο πιστοποίησης έχουν εκπληρωθεί στο σύνολό τους. Οι 

επιλογές που παρουσιάζονται στην Εικόνα 10.2 ισχύουν και για τις δύο μελέτες.  

 

Όσον αφορά στις εσωτερικές πηγές θερμότητας
38

, επιλέγεται ο τύπος κτιρίου (κατοικία) 

καθώς και το είδος χρήσης του κτιρίου (κατοικία). Στη συνέχεια, η τιμή για τα ΕΘΚ 

εισάγεται αυτόματα (Εικόνα 10.3). Για την επαλήθευση του Passive House, του EnerPHit 

                                                      

37 Αυτή η τιμή επηρεάζει τον κανονικό αριθμό κατοίκων, την κατανάλωση ΖΝΧ και τη 

διαστασιολόγηση του συστήματος αερισμού. 

38 Ή, Εσωτερικά Θερμικά Κέρδη (ΕΘΚ). 
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και του Low Energy Building, επιλέγεται "Τυπικό" για το είδος των τιμών που 

χρησιμοποιούνται. Για το υπό μελέτη κτίριο, οι τιμές των εσωτερικών θερμικών κερδών 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 10.1. 

 

Εικόνα 10.2: Επιλογή του ενεργειακού προτύπου του κτιρίου, μέθοδος πιστοποίησης 

του EnerPHit για την πρωτογενή ενέργεια.  

Εικόνα 10.3: Επιλογή τύπου κατοικίας και μεθόδου υπολογισμού ΕΘΚ. 

 

Η αποτελεσματική εσωτερική θερμοχωρητικότητα χρησιμοποιείται ως μέτρο για την 

αποθήκευση της θερμότητας στα δομικά συστήματα. Η θερμοχωρητικότητα εισάγεται σε 

Wh/K ανά τετραγωνικό μέτρο ως τιμή συγκεκριμένης επιφάνειας. Παρόλο που η ειδική 

θερμοχωρητικότητα έχει κάποια επίδραση στην απαίτηση θέρμανσης, στη θερμική άνεση 

το καλοκαίρι και σε οποιαδήποτε πιθανή απαίτηση ψύξης, είναι πραγματικά ασήμαντη σε 

σύγκριση με άλλες παραμέτρους. Επομένως, αντί για μια λεπτομερή ανάλυση όλων των 

δομικών στοιχείων (η οποία θα απαιτούσε επίσης την επισήμανση όλων των εσωτερικών 

τοίχων και των ενδιάμεσων οροφών με τα αντίστοιχα δομικά στοιχεία και τις 

θερμοχωρητικότητες τους), η ειδική θερμοχωρητικότητα μπορεί εύκολα να εκτιμηθεί με 

τον ακόλουθο τρόπο στο PHPP:  

 60 Wh/(m²K) πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ελάχιστο.  

 24 Wh/(m²K) ρυθμίζονται επιπρόσθετα για κάθε συμπαγή επιφάνεια του 

φακέλου ενός τυπικού δωματίου στο κτίριο. Οι τοίχοι που αποτελούνται από 
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ασβεστολιθικά ή συμπαγή τούβλα, τοίχοι και οροφές από σκυρόδεμα και 

τσιμεντοκονία παχύτερη από 5 cm σε μια ελαφριά κατασκευή θεωρούνται 

συμπαγή. 

 Μόνο 8 Wh/(m²K) έχει ρυθμιστεί επιπλέον για κάθε μερικώς συμπαγή 

επιφάνεια του φακέλου ενός τυπικού δωματίου. Οι ξύλινες οροφές και οι 

τοίχοι που αποτελούνται από πορώδες σκυρόδεμα ή ελαφρά τούβλα για 

παράδειγμα, θεωρούνται ως εν μέρει συμπαγή. Στην περίπτωση διπλών 

σανίδων γυψοσανίδας (2 x 12,5 mm), μόνο τα μισά από τα τοιχώματα μπορούν 

να θεωρηθούν εν μέρει συμπαγή.  

 

Έτσι λοιπόν:  

z �  {| J  }~� e  � J  }� e  ��  
 

i�! =ο αριθμός των μερικώς συμπαγών 

i! = ο αριθμός των εντελώς συμπαγών περιοχών του φακέλου.  

 

Η συνολική ποσότητα i�! και i! δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 6. Για εντελώς 

συμπαγή κτίρια, όπως το υπό μελέτη κτίριο, η θερμοχωρητικότητα είναι 204 Wh/(m²K) 

(Εικόνα 10.1). 

 

Σε πολλές περιπτώσεις, τα κτίρια μπορούν να διατηρούνται άνετα το καλοκαίρι μέσω 

μέτρων παθητικής ψύξης, όπως η ηλιακή προστασία και ο νυχτερινός αερισμός. Σε άλλες 

περιπτώσεις είναι απαραίτητη η ενεργητική ψύξη. Εδώ επιλέγεται το κελί "Μηχανική 

ψύξη" (Εικόνα 10.1), λαμβάνεται υπόψη η ενεργειακή απαίτηση ενεργητικής ψύξης στο 

ισοζύγιο πρωτογενούς ενέργειας και αναφέρεται στο φύλλο εργασίας Επαλήθευση αντί 

της συχνότητας υπερθέρμανσης το καλοκαίρι.  

10.2 Φύλλο εργασίας Τιμές-U: Υπολογισμός των Τιμών-U των δομικών 

στοιχείων  

Αυτό το φύλλο εργασίας χρησιμεύει ως εργαλείο για τον υπολογισμό των συνολικών 

συντελεστών μεταφοράς θερμότητας των δομικών στοιχείων (Τιμές-U). Οι υπολογισμοί 

της Τιμής-U στο PHPP είναι σύμφωνοι με το ISO 6946. Οι υπολογισμοί δεν είναι 

κατάλληλοι για δομικά στοιχεία με μεταλλικές διατρήσεις.  

10.2.1 Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης 

Συνολικά στο κτίριο υπάρχουν 16 μοναδικά δομικά στοιχεία που συναποτελούν τον 

θερμικό φάκελο. Η μοναδικότητα του κάθε δομικού στοιχείου καθορίζεται από: 

 Τον προσανατολισμό του. 

 Την επαφή του με τον εξωτερικό αέρα, το έδαφος ή αεριζόμενο χώρο. 

 Την ύπαρξη ή όχι εσωτερικής μόνωσης. 



Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Κτιρίων - Αγγελική Κιτσοπούλου - Αθήνα, 2022 

 

 
202 January 11, 2022 

 Την διαστρωμάτωση των υλικών που το αποτελούν (πάχος, τιμή λ, αν είναι 

σύμμικτο ή όχι). 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα δομικά στοιχεία του υπό μελέτη κτιρίου. 

 

 
Εικόνα 10.4: Τοίχος διαμερίσματος με ενδιάμεση μόνωση χωρίς κενό. 

 

Εικόνα 10.5: Τοίχος διαμερίσματος χωρίς ενδιάμεση μόνωση με κενό αέρα.  

 

Οι τοίχοι των διαμερισμάτων οι οποίοι φέρουν τα κουφώματα, έχουν πάχος 42 εκατοστά 

(Εικόνα 10.4, Εικόνα 10.5). Τα κουφώματα είναι χωνευτά, επομένως τμήμα των τοίχων 

φέρουν στρώση κενού (αέρα) πάχους 17 εκατοστών. Για τον υπολογισμό της τιμής λ για τη 

δεδομένη στρώση, γίνεται χρήση του βοηθητικού εργαλείου – Ισοδύναμη θερμική 

αγωγιμότητα για τις στρώσεις αέρα (Εικόνα 10.6).  
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Εικόνα 10.6: Βοηθητικός υπολογισμός – Ισοδύναμη θερμική αγωγιμότητα για τις 

στρώσεις αέρα. 

 
Εικόνα 10.7: Τοίχος διαμερίσματος με ενδιάμεση μόνωση. 

 

Εικόνα 10.8: Τοίχος διαμερίσματος με ενδιάμεση μόνωση σε επαφή με γειτονικό κτίριο. 
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Εικόνα 10.9: Πλάκα δαπέδου 1

ου
 ορόφου. 

 

Εικόνα 10.10: Πλάκα οροφής. 
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Εικόνα 10.11: Τοίχος διαμερίσματος χωρίς ενδιάμεση μόνωση σε επαφή με γειτονικό 

κτίριο. 

 

Εικόνα 10.12: Τοίχος διαμερίσματος χωρίς ενδιάμεση μόνωση σε επαφή με αέρα. 

Ως μια πρώτη κατηγοριοποίηση, οι Εικόνα 10.4 - Εικόνα 10.5 και οι Εικόνα 10.7 - Εικόνα 

10.10 αφορούν στη σύνθεση των δομικών στοιχείων των τοίχων, της οροφής και του 

δαπέδου που συνθέτουν το θερμικό φάκελο σε επίπεδο διαμερισμάτων ενώ οι Εικόνα 

10.11 - Εικόνα 10.12, αφορούν στους τοίχους του κοινόχρηστου χώρου του 

κλιμακοστασίου, συμπληρώνοντας έτσι τον θερμικό φάκελο από το 1
ο
 έως τον 4

ο
 όροφο.  

 

Η σύνθεση των τοίχων συναποτελείται από δύο τμήματα επιφανειών. Το πρώτο τμήμα 

αποτελείται από τα βασικά υλικά των τοίχων (οπτοπλινθοδομή, μόνωση, σοβάς) ενώ το 

δεύτερο αφορά στα θεμέλια της οικοδομής, το οπλισμένο σκυρόδεμα. Το ποσοστό 

περιεκτικότητας του δεύτερου τμήματος υπολογίζεται ως το ποσοστό του περιγράμματος 

του θερμικού φακέλου (Εικόνα 10.13), των εξωτερικών τοίχων δηλαδή στο επίπεδο των 
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διαμερισμάτων, που αποτελείται από οπλισμένο σκυρόδεμα (Εικόνα 10.14). Για τον λόγο 

αυτόν, δομικά στοιχεία με ίδια διαστρωμάτωση υλικών στο πρώτο τμήμα επιφανειών, 

θεωρούνται ξεχωριστά, λόγω του διαφορετικού ποσοστού συμμετοχής οπλισμένου 

σκυροδέματος.  

 

 
Εικόνα 10.13: Περίγραμμα θερμικού φακέλου στο επίπεδο των διαμερισμάτων. 

 
Εικόνα 10.14: Ποσοστό συμμετοχής οπλισμένου σκυροδέματος στο συνολό περίγραμμα 

του θερμικού φακέλου.  
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Εικόνα 10.15: Τοίχος ισογείου χωρίς ενδιάμεση μόνωση. 

 

 

Εικόνα 10.16: Τοίχος ισογείου χωρίς ενδιάμεση μόνωση σε επαφή με γειτονικό κτίριο. 

Οι Εικόνα 10.15 και Εικόνα 10.16, περιγράφουν τη σύνθεση των τοίχων του ισογείου. Σε 

αντίθεση με τους τοίχους των διαμερισμάτων, το ποσοστό περιεκτικότητας σε οπλισμένο 

σκυρόδεμα για το δεύτερο τμήμα επιφάνειας είναι σχεδόν διπλάσιο.  
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Εικόνα 10.17: Τοίχος ταράτσας χωρίς ενδιάμεση μόνωση.  

Η Εικόνα 10.17 περιγράφει τη σύνθεση του τοίχου του δώματος. Στο συγκεκριμένο δομικό 

στοιχείο, αν και αποτελείται από τα ίδια ακριβώς υλικά με τον τοίχο του ισογείου, παρόλα 

αυτά η περιεκτικότητά του σε οπλισμένο σκυρόδεμα είναι σημαντικά υψηλότερη. 

 

Εικόνα 10.18: Τοίχος υπογείου σε επαφή με το έδαφος. 
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Εικόνα 10.19: Τοίχος υπογείου σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα. 

 

Εικόνα 10.20: Τοίχος υπογείου σε επαφή με γειτονικό κτίριο.  

Οι εξωτερικοί τοίχοι του υπογείου διακρίνονται σε τρία διαφορετικά δομικά στοιχεία, 

λόγω του διαφορετικού συντελεστή θερμικής μετάβασης σε κάθε περίπτωση. Οι 

εξωτερικοί τοίχοι του υπογείου έρχονται σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα, με το έδαφος ή 

με γειτονικό κτίριο (Εικόνα 10.18Εικόνα 10.19 - Εικόνα 10.20). 
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Εικόνα 10.21: Εδαφόπλακα. 

 
Εικόνα 10.22: Οροφή υπογείου. 

Συνοψίζοντας, ο θερμικός φάκελος της πολυκατοικίας, όπως εξηγείται στην Ενότητα 

10.3.1, αποτελείται από: 

1. Την εδαφόπλακα. 

2. Τους εξωτερικούς τοίχους του υπογείου. 

3. Την οροφή του υπογείου. 

4. Τους τοίχους του ισογείου. 

5. Την πλάκα δαπέδου του 1
ου

 ορόφου. 

6. Τους εξωτερικούς τοίχους των διαμερισμάτων και του κλιμακοστασίου. 

7. Την οροφή του 4ου ορόφου και του δώματος. 

8. Τους εξωτερικούς τοίχους του δώματος. 
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10.2.2 Μελέτη αναβαθμισμένης κατάστασης 

Μία από τις βασικές αρχές της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου, κατά πρότυπο 

Παθητικού Κτιρίου, συνιστά η θερμοπροστασία του θερμικού φακέλου. Για τον λόγο 

αυτόν, οι εξωτερικοί τοίχοι, οι οροφές και τα δάπεδα, που ορίζουν τα όρια του θερμικού 

φακέλου, επενδύονται με θερμομόνωση, η οποία, με εξαίρεση το υπόγειο, είναι 

εξωτερική. Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, η θερμομόνωση που έχει επιλεγεί, 

διαθέτει συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ = 0.038 W/mK, με εξαίρεση το δάπεδο και 

την οροφή του υπογείου, όπου λόγω περιορισμού του διαθέσιμου χώρου, η μόνωση που 

τοποθετείται έχει μειωμένο λ = 0.032 W/mK, με σκοπό να περιοριστεί το εφαρμοζόμενο 

πάχος μόνωσης. 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα 13 από 16 μοναδικά δομικά στοιχεία του 

κτιρίου, αναβαθμισμένα, δηλαδή επενδυμένα ή και συμπληρωμένα με θερμομόνωση, το 

πάχος της οποίας ποικίλει ανάλογα με τον προσανατολισμό του εκάστοτε δομικού 

στοιχείου. Τα υπόλοιπα 3, παραλήφθηκαν, διότι η επαφή τους με το γειτονικό κτίριο δεν 

επιτρέπει την εφαρμογή εξωτερικής μόνωσης. Η εφαρμογή εσωτερικής θερμομόνωσης 

κρίθηκε περιττή, καθώς τα δομικά αυτά στοιχεία αποτελούν μέρος του κλιμακοστασίου. 

Αν ωστόσο, το γειτονικό κτίριο δεν ήταν κατοικήσιμο, η λύση της εσωτερικής 

θερμομόνωσης ενδεχομένως να ήταν αναπόδραστη, προκειμένου να περιοριστεί η ροή 

θερμότητας μέσω αυτών.  

 

 
Εικόνα 10.23: Αναβαθμισμένος τοίχος διαμερίσματος με ενδιάμεση μόνωση χωρίς κενό. 
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Εικόνα 10.24: Αναβαθμισμένος τοίχος διαμερίσματος χωρίς ενδιάμεση μόνωση με 

πλήρωση κενού.  

 

Εικόνα 10.25: Αναβαθμισμένος τοίχος διαμερίσματος με ενδιάμεση μόνωση.  

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στην υφιστάμενη κατάσταση, η πλειονότητα των κουφωμάτων 

της πολυκατοικίας είναι χωνευτά. Τα κουφώματα αυτά θα αντικατασταθούν με 

ανοιγόμενα κουφώματα, επομένως το κενό μεταξύ των δύο σειρών τούβλο πληρώνεται 

με θερμομόνωση (Εικόνα 10.24).  
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Εικόνα 10.26: Αναβαθμισμένη πλάκα δαπέδου 1
ου

 ορόφου. 

 

Εικόνα 10.27: Αναβαθμισμένη πλάκα οροφής.  
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Εικόνα 10.28: Αναβαθμισμένος τοίχος χωρίς ενδιάμεση μόνωση σε επαφή με τον 

εξωτερικό αέρα.  

 

Εικόνα 10.29: Αναβαθμισμένος τοίχος ισογείου. 

Σε αντίθεση με τους εξωτερικούς τοίχους των διαμερισμάτων όπου το πάχος της 

εφαρμοζόμενης θερμομόνωσης είναι 10 cm, οι τοίχοι του ισογείου επενδύονται με 

θερμομόνωση πάχους 15 cm προκειμένου να υπάρχει συνέχεια και ελαχιστοποίηση της 

θερμογέφυρας κατά την επαφή τους με την πλάκα δαπέδου του 1
ου

 ορόφου (Εικόνα 

10.29). Ομοίως, οι εξωτερικοί τοίχοι του δώματος επενδύονται με 15 cm μόνωσης (Εικόνα 

10.30).  
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Εικόνα 10.30: Αναβαθμισμένος τοίχος δώματος.  

 

Εικόνα 10.31: Αναβαθμισμένος τοίχος υπογείου σε επαφή με το έδαφος. 
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Εικόνα 10.32: Αναβαθμισμένος τοίχος υπογείου σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα. 

 

Εικόνα 10.33: Αναβαθμισμένος τοίχος υπογείου σε επαφή με γειτονικό κτίριο.  
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Εικόνα 10.34: Αναβαθμισμένη εδαφόπλακα. 

 

Εικόνα 10.35: Αναβαθμισμένη οροφή υπογείου.  

Στον  

Αριθμός 

δομικού 

στοιχείου 

Περιγραφή δομικού 

στοιχείου 

U [W/!�K] 

Υφιστάμενης 

κατάστασης 

U [W/!�K] 

Αναβ/μένης 

κατάστασης 

Ποσοστιαία 

μεταβολή U 

[%] 

1 

Τοίχος διαμερίσματος με 

ενδιάμεση μόνωση 

χωρίς κενό 

1.581 0.284 82.04 
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 συνοψίζονται οι τιμές-U των αδιαφανών δομικών στοιχείων της υφιστάμενης και 

αναβαθμισμένης κατάστασης, καθώς και η μεταξύ τους ποσοστιαία σύγκριση. 

  

2 

Τοίχος διαμερίσματος 

χωρίς ενδιάμεση 

μόνωση με κενό 

1.83 0.278 84.81 

3 

Τοίχος διαμερίσματος με 

ενδιάμεση μόνωση - 

Αέρας 

1.941 0.294 84.85 

4 Τοίχος πιλοτής - Αέρας 2.649 0.23 91.32 

5 

Τοίχος ταράτσας χωρίς 

ενδιάμεση μόνωση - 

Αέρας 

2.858 0.232 91.88 

6 

Τοίχος διαμερίσματος 

χωρίς ενδιάμεση 

μόνωση - Γείτονας 

1.953 1.953 0.00 

7 

Τοίχος διαμερίσματος με 

ενδιάμεση μόνωση - 

Γείτονας 

1.629 1.629 0.00 

8 

Τοίχος διαμερίσματος 

χωρίς ενδιάμεση 

μόνωση - Αέρας 

2.394 0.228 90.48 

9 
Τοίχος υπογείου - 

Έδαφος 
2.3 0.325 85.87 

10 Τοίχος υπογείου - Αέρας 2.098 0.32 84.75 

11 
Τοίχος υπογείου - 

Γείτονας 
1.755 0.311 82.28 

12 Εδαφόπλακα 3.684 0.545 85.21 

13 
Πλάκα δαπέδου 1ος 

όροφος 
0.68 0.185 72.79 

14 Πλάκα οροφής 0.628 0.181 71.18 

15 Τοίχος πιλοτής - Γείτονας 2.066 2.066 0.00 

16 Οροφή υπογείου 2.545 0.513 79.84 
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Πίνακας 10.1: Σύνοψη τιμών-U και σύγκριση μεταξύ υφιστάμενης και αναβαθμισμένης 

κατάστασης. 

 

Αριθμός 

δομικού 

στοιχείου 

Περιγραφή δομικού 

στοιχείου 

U [W/!�K] 

Υφιστάμενης 

κατάστασης 

U [W/!�K] 

Αναβ/μένης 

κατάστασης 

Ποσοστιαία 

μεταβολή U 

[%] 

1 

Τοίχος διαμερίσματος με 

ενδιάμεση μόνωση 

χωρίς κενό 

1.581 0.284 82.04 

2 

Τοίχος διαμερίσματος 

χωρίς ενδιάμεση 

μόνωση με κενό 

1.83 0.278 84.81 

3 

Τοίχος διαμερίσματος με 

ενδιάμεση μόνωση - 

Αέρας 

1.941 0.294 84.85 

4 Τοίχος πιλοτής - Αέρας 2.649 0.23 91.32 

5 

Τοίχος ταράτσας χωρίς 

ενδιάμεση μόνωση - 

Αέρας 

2.858 0.232 91.88 

6 

Τοίχος διαμερίσματος 

χωρίς ενδιάμεση 

μόνωση - Γείτονας 

1.953 1.953 0.00 

7 

Τοίχος διαμερίσματος με 

ενδιάμεση μόνωση - 

Γείτονας 

1.629 1.629 0.00 

8 

Τοίχος διαμερίσματος 

χωρίς ενδιάμεση 

μόνωση - Αέρας 

2.394 0.228 90.48 

9 
Τοίχος υπογείου - 

Έδαφος 
2.3 0.325 85.87 

10 Τοίχος υπογείου - Αέρας 2.098 0.32 84.75 

11 
Τοίχος υπογείου - 

Γείτονας 
1.755 0.311 82.28 

12 Εδαφόπλακα 3.684 0.545 85.21 

13 
Πλάκα δαπέδου 1

ος
 

όροφος 
0.68 0.185 72.79 

14 Πλάκα οροφής 0.628 0.181 71.18 

15 Τοίχος πιλοτής - Γείτονας 2.066 2.066 0.00 

16 Οροφή υπογείου 2.545 0.513 79.84 
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10.3 Φύλλο εργασίας Επιφάνειες: Καταχωρήσεις δεδομένων 

αδιαφανών δομικών στοιχείων και θερμογεφυρών 

10.3.1 Οδηγίες για την συμπλήρωση του φύλλου εργασίας Επιφάνειες 

Οι κύριες καταχωρήσεις δεδομένων του κτιριακού κελύφους λαμβάνουν χώρα στο παρόν 

φύλλο εργασίας. Το έργο θα πρέπει να ξεκινά εδώ και στο φύλλο εργασίας Τιμές-U. Στο 

PHPP, λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο οι επιφάνειες εντός του θερμικού φακέλου. Τοίχοι, 

οροφές κ.α. στο εσωτερικό του κτιρίου δεν είναι απαραίτητο να εξεταστούν λεπτομερώς. 

Σύμφωνα με έμπειρους χρήστες του PHPP, η πλειοψηφία των PHPP εργασιών 

ολοκληρώνονται αφού καταγραφούν οι επιφάνειες εντός του θερμικού φακέλου και οι 

λεπτομέρειες σκίασης [38].  

 

Το τμήμα Σύνοψη στο πάνω μέρος του φύλλου εργασίας Επιφάνειες περιέχει το σύνολο 

όλων των επιφανειών που σχετίζονται με το έργο. Αυτή η σύνοψη συνεχώς ανανεώνεται, 

έτσι ώστε να διατηρείται μια επισκόπηση όλων των καταγεγραμμένων επιφανειών. Αυτό 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μεγαλύτερα έργα. Στο από κάτω πεδίο «Εισαγωγή 

Επιφάνειας», εισάγονται οι ξεχωριστές υπό-περιοχές του θερμικού φακέλου. 

Επιπρόσθετα, στο κάτω μέρος του φύλλου, οι θερμογέφυρες μπορούν να εισαχθούν στο 

πεδίο «Εισαγωγές Θερμογεφυρών». 

 

Σχεδιάζοντας ένα Παθητικό Κτίριο, το πρώτο βήμα είναι να καθοριστεί ξεκάθαρα ο 

θερμικός φάκελος. Ο θερμικός φάκελος επηρεάζει όλα τα υπόλοιπα βήματα στην 

σχεδιαστική διαδικασία και τα αποτελέσματα όλων των υπολογισμών. Ο φάκελος πρέπει, 

τόσο να περικλείει το κτίριο χωρίς καμία ασυνέχεια, όσο και να περιλαμβάνει το επίπεδο 

αεροστεγανότητας. Διαχωρίζει τη ζεστή ή την εσωτερικά κλιματιζόμενη επιφάνεια από 

την κρύα ή ζεστή εξωτερική επιφάνεια και αποτρέπει την διείσδυση του κρύου αέρα στο 

σπίτι.  

 

Οι διαστάσεις που χρησιμοποιούνται στο PHPP είναι πάντα εξωτερικές. Οπότε, πρέπει να 

εισαχθούν οι διαστάσεις της εξωτερικής στρώσης του θερμικού φακέλου. Οι τοιχοποιίες 

που βρίσκονται στο εξωτερικό τμήμα μιας αεριζόμενης κτιριακής κοιλότητας δεν 

συνυπολογίζονται ως μέρος του θερμικού φακέλου. Ο ορισμός των εξωτερικών 

διαστάσεων παρουσιάζεται στην Εικόνα 10.36.  

 

Το τελικό όριο βρίσκεται κάτω από την πλάκα δαπέδου, οπότε και για την επιφάνεια 

θεμελίωσης χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς οι εξωτερικές διαστάσεις. Δομικά 

στοιχεία που έρχονται σε επαφή με το έδαφος λαμβάνονται με κατάλληλο συντελεστή 

μείωσης.  
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Εικόνα 10.36: Υπολογισμός των επιφανειών δομικών στοιχείων με την χρήση 

εξωτερικών διαστάσεων.  

10.3.1.1 Ομάδα επιφανειών και ζώνες θερμοκρασίας 

Εικόνα 10.37: Περιγραφή των ομάδων επιφανειών (αριθμοί ομάδων) [38]. 

Εικόνα 10.38: Περιγραφή ομάδων θερμογεφυρών (αριθμοί ομάδων) [38]. 
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Οι θερμογέφυρες εξετάζονται όπως οι υπόλοιπες επιφάνειες, με τη διαφορά πως η 

μονάδα μέτρησης τους είναι τα μέτρα και όχι τα τετραγωνικά μέτρα. Οι θερμογέφυρες 

που σχετίζονται με τα κουφώματα εξετάζονται στο φύλλο εργασίας Κουφώματα. Η 

τελευταία γραμμή, Ομάδα 18, χρησιμοποιείται για την εισαγωγή τιμών που αφορούν 

τοίχους οι οποίοι διαχωρίζουν γειτονικά κτίρια (επιφάνειες σε m²). 

 

Για κάθε Ομάδα Επιφάνειας, πρέπει να επιλεχθεί μια από τις ακόλουθες ζώνες 

θερμοκρασίας. 

 A: Εσωτερικός αέρας σε αντιπαραβολή με εξωτερικό αέρα  

 B: Εσωτερικός αέρας σε αντιπαραβολή με έδαφος ή υπόγειο  

 P: Θερμογέφυρα στην περίμετρο σε αντιπαραβολή με το έδαφος  

 X: Λοιπές επιφάνειες με μειωτικούς συντελεστές που υπολογίζονται ξεχωριστά 

(π.χ. μη θερμαινόμενο κλιμακοστάσιο). Σε αυτή την περίπτωση, η τιμή πρέπει 

να καταχωρηθεί στην στήλη «Μειωτικός Συντελεστής». H υπολογισμένη τιμή 

θα υπερκαλύψει τον τύπο που ήταν αρχικά στο κελί. 

 

Για τον υπολογισμό της ροής της θερμότητας στα δομικά στοιχεία με ποικίλες 

θερμοκρασιακές διαφορές, χρησιμοποιούνται κατάλληλοι μειωτικοί συντελεστές.  

 Δομικά στοιχεία εκτεθειμένα στον εξωτερικό αέρα (Α) : 

Τα δομικά στοιχεία με αεριζόμενες κατασκευές και τα εκτεθειμένα στον 

εξωτερικό αέρα δομικά στοιχεία αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο (π.χ. η 

οροφή υπό αεριζόμενης στέγης). Γενικά, λόγω της εξαιρετικής μόνωσης των 

εξωτερικών δομικών στοιχείων σε ένα Παθητικό Κτίριο, ο καθορισμός των 

μειωτικών συντελεστών δεν έχει νόημα σε αυτές τις περιπτώσεις. 

Συμπερασματικά, για τέτοια δομικά στοιχεία, ο μειωτικός συντελεστής είναι    

fs = 1.  

 Δομικά στοιχεία υπό του εδάφους και μη θερμαινόμενα υπόγεια (B) : 

Ο μειωτικός συντελεστής που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από το κλίμα και 

την κατασκευή των δομικών στοιχείων που βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος. 

Αν το φύλλο εργασίας Έδαφος είναι συμπληρωμένο, τότε ο μειωτικός 

συντελεστής θα υπολογιστεί εκεί. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ο μειωτικός 

συντελεστής θα προσεγγιστεί, ανεξαρτήτως του κτιρίου, στο φύλλο εργασία 

Κλίμα. Και στις δύο περιπτώσεις, ο συντελεστής fs θα μεταφέρεται αυτόματα 

στο φύλλο εργασίας Επιφάνειες. Τυπικές τιμές για την κεντρική Ευρώπη 

κυμαίνονται κοντά στο 0.6.  

 Δομικά στοιχεία παρακείμενα σε άλλες ζώνες (X). 

 

Για το υπό μελέτη κτίριο, δημιουργούνται δύο επιπρόσθετες ομάδες επιφανειών, οι 

οποίες είναι:  
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 Πλάκα δαπέδου – Εξωτερικός Αέρας: Πρόκειται για επιφάνεια οριζόντια που 

λειτουργεί ως δάπεδο και η οποία έρχεται σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα. 

Στην περίπτωσή μας, στην ομάδα αυτή αντιστοιχεί η πλάκα δαπέδου του 1
ου

 

ορόφου που κείτεται υπέρ της πιλοτής. 

 Γείτονας: Πρόκειται για τις επιφάνειες εξωτερικών τοίχων που έρχονται σε 

επαφή με το γειτονικό κτίριο στο βορρά. Για την ομάδα αυτήν υπολογίζεται 

ένας μειωτικός συντελεστής ίσος με 10%. Ο μειωτικός συντελεστής (Χ) 

υπολογίζεται ως εξής:  

 

� �  ���������ή,�	���Y�	��ίY� � ���������ή,��ί�	�Y
���������ή,�	���Y�	��ίY� � ���������ή,Y�Y�	�ά�

� 20 	� � 18  	�
20 	� � (�20 	�) � 0.1 

 

Ως εσωτερική θερμοκρασία του γειτονικού κτιρίου έχουν ληφθεί οι 18 	�, μια εκτίμηση 

υπέρ της ασφαλούς πλευράς. 

10.3.1.2 Εισαγωγή επιφανειών, εξωτερικοί τοίχοι, στέγες και ισόγειο 

Οι επιφάνειες είναι δυνατό να εισαχθούν με οποιαδήποτε σειρά. Οι επιφάνειες 

αριθμούνται διαδοχικά στη στήλη "Αριθμός Επιφάνειας”. Ο χρήστης ορίζει μια αυθαίρετη 

περιγραφή του δομικού στοιχείου. Η επιλογή κατάλληλης ονομασίας, μας διευκολύνει 

αργότερα να ανακαλούμε τις επιφάνειες αυτές. Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, οι 

υπολογισμοί κατανοούνται αποτελεσματικότερα.  

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιφάνειες που αναφέρονται σε μια σειρά, όχι μόνο θα 

πρέπει να έχουν το ίδιο δομικό σύστημα, αλλά και η ευθυγράμμιση και η κλίση τους, 

καθώς και οι συντελεστές απορροφητικότητας και εκπεμπτικότητας για τον υπολογισμό 

του ισοζυγίου ακτινοβολίας πρέπει να είναι ίδιοι. 

 

Ίσως είναι απαραίτητο να αφαιρεθούν ορισμένες επιφάνειες από τα ποσά που 

υπολογίζονται μέχρι το σημείο αυτό. Το PHPP αφαιρεί αυτόματα τα στοιχεία που 

εισάγονται στο φύλλο εργασίας Κουφώματα από τις αντίστοιχες επιφάνειες 

εγκατάστασης (τοίχοι, στέγες / οροφές). Όλες οι άλλες επιφάνειες που αφαιρούνται, 

συμπεριλαμβανομένων των καταχωρήσεων στη σειρά "Εξωτερική πόρτα" σε αυτό το 

φύλλο εργασίας, θα πρέπει να καθορίζονται από το χρήστη. Η προκύπτουσα 

υπολογιζόμενη επιφάνεια, εμφανίζεται στη στήλη "Επιφάνεια [m²]". 

10.3.1.3 Τιμές- U 

Οι Τιμές-U αποδίδονται επιλέγοντας τα κατάλληλα συστήματα δομικών στοιχείων από την 

αναπτυσσόμενη λίστα στην δεξιά πλευρά του φύλλου εργασίας. 
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Για θερμογέφυρες, καθορίζονται οι συντελεστές γραμμικής θερμικής διαπερατότητας Ψ 

αντί των Τιμών-U. Όλες οι διαστάσεις αφορούν κατά κύριο λόγο τις εξωτερικές διαστάσεις 

του μονωμένου κελύφους 

10.3.1.4 Προσανατολισμός και κλίση 

Η κατεύθυνση προς την οποία προσανατολίζονται οι εξωτερικές επιφάνειες των τοίχων 

και των οροφών έχει σημαντική επίδραση στον υπολογισμό του ισοζυγίου ακτινοβολίας. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ορίζει τον προσανατολισμό των κουφωμάτων, που είναι 

εγκατεστημένα στον αντίστοιχο τοίχο ή την οροφή. Αυτό είναι χρήσιμο για τον 

προσδιορισμό της ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια του κουφώματος.  

 

Ο Βορράς χρησιμοποιείται ως κατεύθυνση αναφοράς. Όλες οι γωνίες μετρούνται κατά τη 

φορά των δεικτών του ρολογιού σε σχέση με το Βορρά. Η "απόκλιση από το βορρά" φ, 

μετράται ως γωνία στο οριζόντιο επίπεδο μεταξύ του άξονα Βορρά-Νότου και της 

οριζόντιας προβολής μιας φανταστικής δέσμης φωτός κάθετα στο κούφωμα. 

 

Η γωνία κλίσης Θ είναι επίσης απαραίτητη για τον υπολογισμό της ολικής ακτινοβολίας. 

Περιγράφει τη γωνία μεταξύ της κανονικής προς την επιφάνεια και του ζενίθ.  Ένας τοίχος 

που είναι εντελώς κάθετος έχει τιμή Θ=90°, ενώ μια επίπεδη οροφή, έχει τιμή Θ=0°. 

10.3.1.5 Εισαγωγή ιδιοτήτων των επιφανειών που επιδρούν στου ενεργειακό ισοζύγιο του 

κτιρίου 

 Μειωτικός συντελεστής σκίασης: για απολύτως μη σκιασμένες επιφάνειες ο 

μειωτικός συντελεστής πρέπει να είναι 1. Αυτή η κατάσταση ισχύει ιδιαίτερα 

για τις επιφάνειες οροφής. Οι τοίχοι κτιρίων που βρίσκονται σε αγροτικές ή 

προαστιακές περιοχές, με ελάχιστα κοντινά κτίρια, θα έχουν τιμή 0,7. Κτίρια 

που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης ή που έχουν μεγάλες προεξοχές στέγης, 

θα πρέπει να έχουν μειωτικό συντελεστή σκίασης 0,4. Δεδομένου ότι σε καλά 

μονωμένα κτίρια η επίδραση της εξωτερικής ακτινοβολίας στις εξωτερικές 

επιφάνειες δεν είναι τόσο μεγάλη, δεν απαιτείται υπολογισμός αυτού του 

μειωτικού συντελεστή με περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, αν είναι 

απαραίτητο, αυτή η τιμή μπορεί να υπολογιστεί με περισσότερη ακρίβεια, με 

τη βοήθεια των φύλλων εργασίας Κουφώματα και Σκίαση.  

 Εξωτερική απορροφητικότητα: Ο συντελεστής απορρόφησης της επιφάνειας 

του δομικού στοιχείου. Αυτή η τιμή κυμαίνεται από 0 (επιφάνεια με 

αντανακλαστική επίστρωση / καθρέφτη) έως 1 (απολύτως μαύρη επιφάνεια). 

Οι τυπικές τιμές είναι 0.8 για πλακάκια οροφής και 0.4 για τοίχους 

επιχρισμένους με λευκό χρώμα. Ειδικά μείγματα βαφής μπορούν να μειώσουν 

επιλεκτικά τον συντελεστή απορροφητικότητας των επιφανειών στο αόρατο 

κλάσμα του ηλιακού φάσματος συχνοτήτων χωρίς να μεταβάλλουν την 

εμφάνιση της επιφάνειας. Με λευκή βαφή, τα ποσοστά απορρόφησης έως το 

0.1 μπορούν να επιτευχθούν με αυτόν τον τρόπο. Η ανάκλαση δίνεται συχνά 

αντί της απορροφητικότητας για τις μετρούμενες χαρακτηριστικές τιμές των 
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προϊόντων. Η μετατροπή μπορεί να πραγματοποιηθεί με ευκολία 

χρησιμοποιώντας τον τύπο «Απορροφητικότητα =1- Ανάκλαση».  

 Εξωτερική εκπεμπτικότητα: Είναι ο συντελεστής εκπεμπτικότητας ή οι 

επιπτώσεις λόγω της εκπομπής θερμικής ακτινοβολίας της επιφάνειας στο 

περιβάλλον και τον ψυχρό ουρανό. Στην κλίμακα της συχνότητας της θερμικής 

υπέρυθρης ακτινοβολία, τα υλικά μπορούν είναι διαφορετικής 

“φωτεινότητας”. Για υλικά που χρησιμοποιούνται πιο συχνά σε κατασκευές, ο 

συντελεστής εκπεμπτικότητας είναι 0.9. Μη επιστρωμένα μέταλλα μπορούν να 

λαμβάνουν χαμηλές τιμές της τάξης του 0.15 ακόμα και όταν βρίσκονται 

εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες.  

10.3.1.6 Υπολογισμός της «Προβολής κτιρίου στο έδαφος»  

Εξυπηρετεί μόνο ως πεδίο αναφοράς για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και δεν 

περιλαμβάνεται στην ενότητα "Σύνοψη". Αυτή είναι η επιφάνεια μιας ορθογώνιας 

προβολής του θερμικού ή κλιματιζόμενου κτιριακού φακέλου (εξωτερικές διαστάσεις) 

στον οριζόντιο άξονα (Εικόνα 10.39). Δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του πεδίου 

εφόσον δεν χρησιμοποιούνται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 
Εικόνα 10.39:  Υπολογισμός της «Προβολής κτιρίου στο έδαφος» [38]. 

10.3.1.7 Υπολογίζοντας την Κλιματιζόμενη επιφάνεια (TFA)  

Όλα τα κέρδη και οι απώλειες, συμπεριλαμβανομένου και του τελικού αποτελέσματος, 

αναφέρονται στην Κλιματιζόμενη επιφάνεια (TFA). Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να 

υπάρξει μέριμνα για τον σωστό υπολογισμό της Κλιματιζόμενης επιφάνειας.  

 

Η κλιματιζόμενη επιφάνεια είναι βασικά ο χώρος διαβίωσης ή ωφέλιμη επιφάνεια. 

Αποτελεί τρόπο μέτρησης της χρήσης του κτιρίου.  

 

Ο υπολογισμός της κλιματιζόμενης επιφάνειας λαμβάνει χώρα στους πίνακες που 

ακολουθούν. Ουσιαστικά, μόνο οι επιφάνειες εντός του θερμικού φακέλου 

περιλαμβάνονται. Οι επιφάνειες σταθμίζονται διαφορετικά (100% ή 60%), ανάλογα με τη 
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χρήση των δωματίων. Αυτό συμβαίνει με σκοπό να ενθαρρυνθεί η αποδοτική χρήση 

χώρων υψηλής ποιότητας εντός του θερμικού φακέλου καθώς και προκειμένου να 

συνυπολογιστούν τα διαφορετικά εσωτερικά θερμικά κέρδη.  

Εικόνα 10.40: Υπολογισμός της κλιματιζόμενης επιφάνειας για κτίρια κατοικίας [38]. 

 

Για το υπό μελέτη κτίριο, ο θερμικός φάκελος και στις δύο καταστάσεις μελέτης, 

γεωμετρικά, παραμένει ο ίδιος. Η θερμαινόμενη επιφάνεια, ωστόσο, εξαιτίας της 

τοποθέτησης εσωτερικής μόνωσης στο υπόγειο (άρα τοπικά το TFA μειώνεται) και 

εξωτερικής μόνωσης στους τοίχους των διαμερισμάτων (τα κουφώματα μετακινούνται 

στο επίπεδο της μόνωσης με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πλευρικές προεξοχές με 

βάθος μεγαλύτερο των 0.13 m, άρα το TFA τοπικά αυξάνεται) μεταβάλλεται ελαφρώς, 

όπως παρουσιάζεται στους Πίνακας 10.2 και Πίνακας 10.3. Το φρεάτιο του ανελκυστήρα 
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και το κλιμακοστάσιο για ύψος μεγαλύτερο των 2 m, εξαιρούνται από τον υπολογισμό του 

TFA. 

 

Πίνακας 10.2: Υπολογισμός TFA για την υφιστάμενη κατάσταση. 

  

Δωμάτιο Συντελεστής μείωσης TFA [!�] 

Υπόγειο 4ου Ορόφου 0.6 4.53 

Μηχανοστάσιο 0.6 3.69 

Διάδρομος 0.6 10.51 

Υπόγειο 3ου Ορόφου 0.6 7.17 

Υπόγειο 2ου Ορόφου 0.6 6.98 

Υπόγειο 1ου Ορόφου 0.6 6.44 

Υπόγειο (2) 1ου Ορόφου 

0.6 (0-1 m), 

0.3 (1-2 m), 

0 (<2) 

1.61 

Ισόγειο 0.6 4.24 

Κοινόχρηστος Χώρος 1-4
ος

 

Όροφος 
1.0 1.79 x 4 = 7.16 

1-4
ος

  Όροφος - Σαλόνι 1.0 22.57 x 4 = 90.28 

1-4
ος

 Όροφος - Κουζίνα 1.0 6.79 x 4 = 27.16 

1-4
ος

  Όροφος - Διάδρομος 1.0 3.78 x 4 = 15.22 

1-4
ος

  Όροφος - Μπάνιο 1.0 4.63 x 4 = 18.52 

1-4
ος

  Όροφος – Νότιο 

Υπνοδωμάτιο 1 
1.0 8.78 x 4 = 35.12 

1-4ος Όροφος – Νότιο 

Υπνοδωμάτιο 2. 
1.0 10.06 x 4 = 40.24 

1-4ος Όροφος – Ανατολικό 

Υπνοδωμάτιο 
1.0 10.20 x 4 = 40.80 

Κοινόχρηστος Χώρος – 5
ος

  

Όροφος 

 

1.0 1.08 

Συνολικό TFA 

Υφιστάμενης Κατάστασης 
320.65 
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Πίνακας 10.3: Υπολογισμός TFA για την ενεργειακά αναβαθμισμένη κατάσταση. 

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρατίθενται στους Πίνακας 10.2 και   

Δωμάτιο Συντελεστής μείωσης TFA [!�] 

Υπόγειο 4ου Ορόφου 0.6 4.29 

Μηχανοστάσιο 0.6 3.48 

Διάδρομος 0.6 10.51 

Υπόγειο 3ου Ορόφου 0.6 6.87 

Υπόγειο 2ου Ορόφου 0.6 6.49 

Υπόγειο 1ου Ορόφου 0.6 5.95 

Υπόγειο (2) 1ου Ορόφου 

0.6 (0-1 m), 

0.3 (1-2 m), 

0 (<2) 

1.57 

Ισόγειο 0.6 4.24 

Κοινόχρηστος Χώρος 1-4
ος

 

Όροφος 
1.0 1.79 x 4 = 7.16 

1-4
ος

  Όροφος - Σαλόνι 1.0 22.98 x 4 = 91.92 

1-4
ος

 Όροφος - Κουζίνα 1.0 6.91 x 4 = 27.64 

1-4
ος

  Όροφος - Διάδρομος 1.0 3.78 x 4 = 15.22 

1-4
ος

  Όροφος - Μπάνιο 1.0 4.69 x 4 = 18.76 

1-4
ος

  Όροφος – Νότιο 

Υπνοδωμάτιο 1 
1.0 8.98 x 4 = 35.92 

1-4ος Όροφος – Νότιο 

Υπνοδωμάτιο 2. 
1.0 10.26 x 4 = 41.04 

1-4ος Όροφος – Ανατολικό 

Υπνοδωμάτιο 
1.0 10.45 x 4 = 41.80 

Κοινόχρηστος Χώρος – 5
ος

  

Όροφος 

 

1.0 1.08 

Συνολικό TFA 

Αναβαθμισμένης Κατάστασης 
323.84 



Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Κτιρίων - Αγγελική Κιτσοπούλου - Αθήνα, 2022 

 

 
229 January 11, 2022 

Πίνακας 10.3, λοιπόν, το TFA στην υφιστάμενη κατάσταση υπολογίζεται 320.65 !�, ενώ 

στην αναβαθμισμένη κατάσταση 323.84 !�. Παρατηρείται δηλαδή μια αύξηση της 

θερμαινόμενης επιφάνειας κατά περίπου 1%. 

10.3.1.8 Λίστα θερμογεφυρών  

Το PHPP επιτρέπει την ολοκληρωμένη εξέταση όλων των ροών θερμότητας. Οι 

σχεδιαστικές αρχές της «Κατασκευής ελεύθερης Θερμογεφυρών» συνιστώνται ιδιαιτέρως 

στα Παθητικά Κτίρια. Όταν αυτές οι αρχές ακολουθούνται, οι συμπληρωματικές ροές 

θερμότητας μέσω των θερμογεφυρών είναι τόσο λίγες ώστε είναι δυνατόν να μην 

ληφθούν υπ’ όψιν κατά τους υπολογισμούς [PHI 1995/5]. Συχνά η συμπληρωματική 

απώλεια θερμότητας σε μερικά τμήματα της κατασκευής μπορεί να είναι αρνητική, 

γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα λιγότερη θερμική απώλεια σε σχέση με την ένδειξη 

χωρίς τον υπολογισμό των τιμών ακριβείας.  

 

Υπάρχουν δύο εναλλακτικές μέθοδοι για τον υπολογισμό γραμμικών θερμογεφυρών στο 

PHPP:  

 Μόνο οι θερμογέφυρες με γραμμική θερμική μετάδοση Ψ μεγαλύτερη του 

0.01 W/(mK) εισάγονται PHPP. Οι γραμμικές θερμογέφυρες με γραμμική 

θερμική μετάδοση Ψ μικρότερη ή ίση του 0.01 W/(mK) και οι γραμμικά 

αρνητικές θερμογέφυρες δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν. Αυτή είναι η μέθοδος που 

προτιμάται για τον υπολογισμό των Παθητικών Κτιρίων.  

 Όλες οι θερμογέφυρες με αρνητικές και θετικές γραμμικά θερμικές μεταδόσεις 

εισάγονται εξ’ ολοκλήρου στο PHPP.  

 

Στις παρούσες μελέτες, όλες οι θερμογέφυρες εισάγονται στο PHPP. 

 

Για να ληφθούν υπ’ όψιν οι επιπτώσεις από τις θερμογέφυρες, οι συντελεστές των 

γραμμικά θερμικών μεταδόσεων (Ψ) (με αναφορά στις εξωτερικές διαστάσεις) πρέπει να 

είναι διαθέσιμοι.  
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10.3.2 Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης 

 

 

 

Εικόνα 10.41: Σύνοψη επιφανειών, υφιστάμενης κατάσταση. 

 

Σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι, υπολογίστηκαν 

τα εμβαδά των επιφανειών που ορίζουν τον θερμικό φάκελο του κτιρίου, για αμφότερες 

τις μελέτες (υφιστάμενης και αναβαθμισμένης κατάστασης). 
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Εικόνα 10.42: Εισαγωγή θερμογεφυρών, υφιστάμενη κατάσταση. 
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10.3.3 Μελέτη αναβαθμισμένης κατάστασης 

 

 

Εικόνα 10.43: Σύνοψη επιφανειών, αναβαθμισμένη κατάσταση. 
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Εικόνα 10.44: Εισαγωγή θερμογεφυρών, αναβαθμισμένη κατάσταση. 
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10.4 Φύλλο εργασίας Έδαφος: Υπολογισμός θερμικών απωλειών από 

στοιχεία κτιρίου υπό του εδάφους 

10.4.1 Οδηγίες για την συμπλήρωση του φύλλου εργασίας Έδαφος 

Αυτό το φύλλο εργασίας υπολογίζει τις απώλειες θερμότητας των δομικών στοιχείων που 

βρίσκονται κάτω από το έδαφος ακολουθώντας τις διαδικασίες σύμφωνα με τη νόρμα ΕΝ 

ISO 13370. Χρησιμοποιώντας αυτό το φύλλο εργασίας, απώλειες θερμότητας μέσω 

δομικών στοιχείων που βρίσκονται κάτω από το έδαφος μπορούν να υπολογιστούν με 

μεγαλύτερη ακρίβεια, λαμβάνοντας υπόψιν τη γεωμετρία του κτιρίου, παρά 

χρησιμοποιώντας συνολικούς μειωτικούς συντελεστές. Λαμβάνεται υπόψιν το γεγονός ότι 

όσο μεγαλύτερη είναι η πλάκα δαπέδου τόσο μικρότερες είναι οι απώλειες θερμότητας, 

λόγω της μονωτικής ικανότητας του εδάφους. Η εποχιακή επίδραση της αποθήκευσης στο 

έδαφος περιλαμβάνεται επίσης στον υπολογισμό [38].  

 

Εάν το φύλλο εργασίας Έδαφος δεν είναι συμπληρωμένο, ο τυπικός μειωτικός 

συντελεστής καθορίζεται από τυποποιημένες τιμές. Στην περίπτωση αυτή οι 

θερμοκρασίες εδάφους υπολογίζονται ανεξάρτητα από τη γεωμετρία του κτιρίου, 

βασισμένες στις περιβάλλουσες θερμοκρασίες. 

10.4.1.1 Τύπος πλάκας δαπέδου 

Η μέθοδος υπολογισμού διαχωρίζει τη ροή θερμότητας σε στοιχεία σταθερής κατάστασης 

και αρμονικά στοιχεία. Οι ροές θερμότητας είναι δυνατόν να προσδιοριστούν για τέσσερις 

διαφορετικές συνθήκες:  

 Θερμαινόμενο υπόγειο: Αυτός ο τύπος μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε 

πλάκες ορόφων οι οποίες είναι μερικά ή συνολικά κάτω από την επιφάνεια 

εδάφους. Στην περίπτωση αυτή το τμήμα του εξωτερικού τοίχου που βρίσκεται 

κάτω από την επιφάνεια του εδάφους εισάγεται ως τοίχος υπογείου.  

 Μη θερμαινόμενο υπόγειο.  

 Εδαφόπλακα: Αυτός ο τύπος εφαρμόζεται σε κάθε ομοιόμορφα μονωμένη 

πλάκα δαπέδου. Οι πλάκες δαπέδου μπορούν να έχουν επιπλέον περιμετρική 

μόνωση.  

 Υπερυψωμένο δάπεδο: Εφαρμόζεται στους πάνω από το έδαφος αεριζόμενους 

χαμηλούς χώρους της θεμελίωσης.  

 

Όταν ένα κτίριο έχει πολλούς τύπους δαπέδων, οι μειωτικοί συντελεστές για κάθε τύπο 

πρέπει να υπολογιστούν ξεχωριστά κάνοντας εισαγωγή πολλαπλών φύλλων εργασίας 

Εδάφους. 

10.4.1.2 Σταθερά δεδομένα του παρόντος κτιρίου 

Στις παρούσες μελέτες, υφίσταται η περίπτωση του θερμαινόμενου υπογείου. Ένα 

σημαντικό δεδομένο που απαιτεί η συμπλήρωση του PHPP είναι το μέσο βάθος υπογείου 
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(z), δηλαδή η απόσταση από το επίπεδο του εδάφους έως το κάτω άκρο του δαπέδου του 

υπογείου. Γενικά, η επιφάνεια των τοίχων του υπογείου καθορίζεται αυτόματα από το 

μήκος της περιμέτρου και το βάθος του υπογείου. Στην περίπτωσή μας όμως, επειδή οι 

εξωτερικοί τοίχοι του υπογείου είναι είτε υπό, είτε υπέρ του εδάφους, το μέσο βάθος 

υπογείου (z) υπολογίζεται έμμεσα39 από τη διαίρεση του συνολικού εμβαδού των 

εξωτερικών τοίχων του υπογείου με την περίμετρο της εδαφόπλακας.  

 

Για τον λόγο αυτόν, το z υπολογίζεται ίσο με 2.52 m. Το μήκος της περιμέτρου της 

εδαφόπλακας είναι P = 42.5 m ενώ η επιφάνειά της είναι A = 89.2 !�. 

 

Η θερμοκρασία επιφάνειας εδάφους ανεβαίνει και πέφτει στην διάρκεια του χρόνου 

ακολουθώντας ημιτονοειδή καμπύλη με πλάτος κύματος περίπου ίσο με το ήμισυ της 

διαφοράς μεταξύ της μέγιστης και ελάχιστης μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας 

περιβάλλοντος. Ο υπολογισμός στο φύλλο εργασίας Έδαφος βασίζεται στη θερμοκρασία 

επιφάνειας εδάφους αντί για την περιβάλλουσα θερμοκρασία. Δεν υπάρχει επίδραση 

στρώματος εξωτερικού αέρα σε αυτό το ενδιάμεσο και η τιμή Rse = 0 χρησιμοποιείται για 

τον υπολογισμό των Τιμών-U των δομικών στοιχείων σε επαφή με το έδαφος 

(
��)(Εικόνα 10.50, Εικόνα 10.51). Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται εδώ βασίζονται 

σε ένα σταθερό σημείο θερμοκρασίας δωματίου στην περίοδο ενός έτους.  

10.4.1.3 Ιδιότητες εδάφους 

Τυπικές τιμές παρέχονται ως προεπιλογή για τις ιδιότητες του εδάφους (Εικόνα 10.45). Οι 

τιμές αυτές πρέπει να αναθεωρούνται όταν υπάρχουν διαθέσιμα πιο ακριβή στοιχεία.  

Εικόνα 10.45: Θερμική αγωγιμότητα και χωρητικότητα θερμότητας βάσει 

συγκεκριμένων όγκων για διαφορετικά είδη εδάφους.  

                                                      

39 Η επιφάνεια των τοίχων του υπογείου καθορίζεται αυτόματα από το μήκος της περιμέτρου και το 
βάθος του υπογείου. 
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Στην περίπτωση των παρόντων μελετών, το έδαφος πληροί τις ιδιότητες της «υγρή 

άμμου/χαλίκι, υγρασία» (Εικόνα 10.46).  

 
Εικόνα 10.46: Χαρακτηριστικά εδάφους. 

10.4.1.4 Θερμογέφυρες πλάκας δαπέδου 

Οι θερμογέφυρες αυτές αφορούν στα θεμέλια της εδαφόπλακας. Σύμφωνα με την Εικόνα 

10.47, η τιμή που πρέπει να εισαχθεί στο κελί αυτό, είναι το άθροισμα των 

θερμογεφυρών που εμπίπτουν στην κατηγορία 17. 

 

Εικόνα 10.47: Τομή που δείχνει την θέση των θερμογεφυρών σύμφωνα με τον αριθμό 

των ομάδων [38].  

10.4.1.5 Υπόγεια ύδατα 

Όσον αφορά στα υπόγεια ύδατα, όπως και στις παρούσες μελέτες, δεν υπάρχει λόγος να 

ληφθούν υπόψη στις περισσότερες περιπτώσεις. Οι απώλειες θερμότητας προς τα 

υπόγεια ύδατα αποκτούν σημασία εάν το βάθος των υπογείων υδάτων είναι λιγότερο από 

3m και οι ταχύτητες της ροής του νερού είναι μεγαλύτερες από 0.2m/ημ. Για κάποιες από 

αυτές τις συνθήκες, συντελεστές διόρθωσης δίνονται στη νόρμα DIN EN ISO 13370. Αυτοί 

οι παράγοντες αρχικά είχαν υπολογιστεί για πλάκα πάνω από την επιφάνεια του 
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εδάφους. Το PHI έχει αναπτύξει ένα φιλικό στο χρήστη τύπο υπολογισμού που είναι μια 

παρεμβολή μεταξύ των συντελεστών αυτών. Μέχρι να είναι διαθέσιμες περισσότερες 

τυπικές μέθοδοι, προτείνεται να χρησιμοποιείται αυτή η προσέγγιση για τα υπόγεια [38].  

 

Δύο τιμές πρέπει να εισαχθούν:  

zW: Το βάθος των υπογείων υδάτων κάτω από το κτίριο (κάτω από την πλάκα δαπέδου του 

υπογείου για τα υπόγεια).  

qW: Ταχύτητα ροής υπογείων υδάτων. Η ταχύτητα φιλτραρίσματος πρέπει να εισαχθεί 

εδώ, δηλαδή η μέση ποσότητα νερού που ρέει ανά τετραγωνικό μέτρο κατά τη διάρκεια 

της ημέρας.  

10.4.1.6 Αποτελέσματα φύλλου εργασίας Έδαφος 

Τα αποτελέσματα του φύλλου εργασίας Έδαφος αποτελούνται από τρία μέρη. Το πρώτο 

αποτέλεσμα είναι ο μειωτικός συντελεστής στο έδαφος που χρησιμοποιείται στην ετήσια 

μέθοδο. Εάν υπολογίζονται πολύ χαμηλοί μειωτικοί συντελεστές, εμφανίζεται ένα 

προειδοποιητικό μήνυμα στο φύλλο εργασίας Έλεγχος. Ο υπολογισμός πρέπει στη 

συνέχεια να ελεγχθεί προσεκτικά: η διαμορφωμένη επιφάνεια κτιρίου στην 

πραγματικότητα περιβάλλεται από σχετικά καλά μονωτικό υλικό εδάφους. Δεν υπάρχουν 

πραγματικά ροές υπόγειων υδάτων ούτε υπόγεια κάτω από την πλάκα δαπέδου, ή κάτι 

παρόμοιο.  

 

Το δεύτερο αποτέλεσμα παρέχει τις μέσες θερμοκρασίες εδάφους που χρησιμοποιούνται 

στον υπολογισμό της μηνιαίας μεθόδου για την απαίτηση θέρμανσης και την ωφέλιμη 

απαίτηση ψύξης. Οι διαφορές μεταξύ θερινών και χειμερινών δεδομένων προκύπτουν 

από τις διαφορετικές θερμοκρασίες εσωτερικού χώρου.  

 

Το τρίτο αποτέλεσμα είναι η θερμοκρασία σχεδιασμού που χρησιμοποιείται για τον 

υπολογισμό των φορτίων θέρμανσης και ψύξης. 

 

10.4.2 Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης 

 
Εικόνα 10.48: Δεδομένα κτιρίου, φύλλο εργασίας Έδαφος, υφιστάμενη κατάσταση. 
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Εικόνα 10.49: Αποτελέσματα του φύλλου εργασίας Έδαφος για την υφιστάμενη 

κατάσταση. 

10.4.3 Μελέτη αναβαθμισμένης κατάστασης 

 
Εικόνα 10.50: Δεδομένα κτιρίου, φύλλο εργασίας Έδαφος, αναβαθμισμένη κατάσταση. 
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Εικόνα 10.51: Αποτελέσματα του φύλλου εργασίας Έδαφος για την αναβαθμισμένη 

κατάσταση.  
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10.5 Φύλλο εργασίας Συστήματα: δεδομένα χρήστη και βάση 

δεδομένων πιστοποιημένων συστημάτων για Παθητικά Κτίρια 

10.5.1 Οδηγίες για την συμπλήρωση του φύλλου εργασίας Συστήματα 

Οι πίνακες που περιλαμβάνουν τις παραμέτρους των συστημάτων του κτιρίου μπορούν να 

βρεθούν σε αυτό το φύλλο εργασίας, περιλαμβανομένων ομάδων δομικών στοιχείων 

(αδιαφανούς κτιριακού κελύφους), υαλοπινάκων, κουφωμάτων, μονάδων αερισμού και 

μονάδων compact. Τα συστήματα του κτιρίου στο φύλλο εργασίας Συστήματα μπορούν 

να επιλεγούν στα αντίστοιχα φύλλα εργασίας Επιφάνειες, Κουφώματα, Αερισμός, 

Πρόσθετος Αερισμός, και Μονάδες Compact. 

 

Οι πίνακες προς συμπλήρωση στο παρόν φύλλο εργασίας αφορούν:  

 Στον Υαλοπίνακα και στη πλήρωση αδιαφανούς πόρτας. Ο πίνακας αυτός 

περιλαμβάνει:  

i. Περιγραφές των υαλοπινάκων.  

ii. Τιμές g των υαλοπινάκων (σε συμφωνία με το ΕΝ410).  

iii. Τιμές Ug του υαλοπίνακα (σε συμφωνία με το ΕΝ 673, 

στρογγυλοποιημένες σε δύο δεκαδικά ψηφία).  

 Στα πλαίσια κουφωμάτων και πλαίσια πορτών. Αυτός ο πίνακας περιλαμβάνει:  

i. Περιγραφές των πλαισίων κουφωμάτων.  

ii. Διαστάσεις πλαισίων κουφωμάτων (πλάτος περβαζιού, προφίλ 

πρεκιού).  

iii. Συντελεστές 
@ του πλαισίου.  

iv. Συντελεστές απώλειας θερμότητας θερμογέφυρας αποστάτη 

κουφώματος (S�CB�OQ�E��E).  

v. Συντελεστές απώλειας θερμότητας θερμογέφυρας τοποθέτησης 

κουφώματος (S�QN�BCCB�O Q). 

 Στις μονάδες αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.  

 

10.5.2 Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης 

 

Εικόνα 10.52: Υαλοπίνακες και εξωτερική πόρτα, υφιστάμενη κατάσταση. 
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Εικόνα 10.53: Πλαίσια κουφωμάτων, υφιστάμενη κατάσταση. 

Όσον αφορά, στις θερμογέφυρες εγκατάστασης και αποστάτη, οι τιμές αποτελούν 

εκτίμηση βάσει τυπικών τιμών που αφορούν σε κατοικίες στην χώρα. Σε σύγκριση με τις 

τιμές για τα αντίστοιχα μεγέθη που παρουσιάζονται στην μελέτη της αναβαθμισμένης 

κατάστασης, οι τιμές στην μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης είναι κατά είκοσι σχεδόν 

φορές δυσμενέστερες. Η εκτίμηση αυτή δεν είναι υπερβολική, εφόσον αποδεδειγμένα, 

σύμφωνα με την εμπειρία των χρηστών όλων των διαμερισμάτων, τα κουφώματα στην 

υφιστάμενη κατάσταση της πολυκατοικίας αποτελούν αναμφίβολα το ασθενέστερο 

δομικό στοιχείου του θερμικού φακέλου, με την απώλεια θερμότητας που συντελείται να 

γίνεται αισθητή μέσω των ρευμάτων αέρα που δημιουργούνται. 

10.5.3 Μελέτη αναβαθμισμένης κατάστασης 

 

Εικόνα 10.54: Υαλοπίνακες, αναβαθμισμένη κατάσταση. 
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Εικόνα 10.55: Πλαίσια κουφωμάτων, αναβαθμισμένη κατάσταση. 

Η τιμή-U του υαλοπίνακα της αναβαθμισμένης κατάστασης είναι το 16.7 % της τιμής-U 

του υαλοπίνακα της υφιστάμενης κατάστασης, ενώ η τιμή-U του πλαισίου της 

αναβαθμισμένης κατάστασης είναι κατά 60% μειωμένη, συγκριτικά με την υφιστάμενη 

κατάσταση. 

 
Εικόνα 10.56: Συστήματα μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.  

Η επιλογή των συστημάτων μηχανικού αερισμού αναλύεται στην Ενότητα 10.9 που αφορά 

στο φύλλο εργασίας Πρόσθετος Αερισμός.  
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10.6 Φύλλο εργασίας Κουφώματα: Υπολογισμός της επιφάνειας, της 

Τιμής-U και της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας των κουφωμάτων και 

των θυρών εισόδου 

10.6.1 Οδηγίες για την συμπλήρωση του φύλλου εργασίας Κουφώματα 

Οι απώλειες θερμότητας και τα κέρδη των κουφωμάτων έχουν μεγάλη επίδραση στο 

ενεργειακό ισοζύγιο ενός Παθητικού Κτιρίου και γι 'αυτό πρέπει να υπολογίζονται πολύ 

προσεκτικά. 

 

Στο παρόν φύλλο εργασίας εισάγονται όλα τα κουφώματα που βρίσκονται επί του 

θερμικού φακέλου. Οι πληροφορίες που απαιτεί η συμπλήρωση του PHPP αφορούν στις 

διαστάσεις του καθαρού ανοίγματος εγκατάστασης του κουφώματος, στην επιφάνεια του 

θερμικού φακέλου πάνω στην οποία είναι τοποθετημένο το κούφωμα, πληροφορία από 

την οποία εξάγεται αυτόματα η πληροφορία του προσανατολισμού του κουφώματος, 

στον τύπο υαλοπίνακα και πλαισίου του κουφώματος και τέλος στην κατάσταση 

εγκατάστασης, αν πρόκειται δηλαδή για μονό ή διπλό κούφωμα. 

 

Ο μειωτικός συντελεστής, “r”, υπολογίζεται μέσω της παρακάτω σχέσης:  

 

¡ �  ¡¢£�¤I�R  e  ¡aI�¥  e  ¡¦�§I¤%�§% ��R�%   e  ¡̈ ��%   
 

¡¢£�¤I�R: Μειωτικός συντελεστής λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό σκίασης από γειτονικά 

κτίρια, δέντρα, προεξοχές κ.λπ. Τυπική τιμή: 0.75. Ο συντελεστής σκίασης ορίζεται μέσω 

του φύλλου εργασίας Σκίαση. Στις Εικόνα 10.57 και Εικόνα 10.59, οι εμφανιζόμενοι 

συντελεστές σκίασης αποτελούν αποτέλεσμα των δεδομένων που εισάγονται στο φύλλο 

εργασίας Σκίαση. 

 

¡aI�¥: Μειωτικός συντελεστής λόγω ακάθαρτων υαλοπινάκων. Πρότυπη τιμή = 0.95. 

 

¡¦�§I¤%�§% ��R�%  : Μειωτικός συντελεστής για τη μείωση της μετάδοσης ενέργειας λόγω της 

μη κατακόρυφης πρόσπτωσης ακτινοβολίας. Πρότυπη τιμή = 0.85  
 

¡̈ ��% : Μειωτικός συντελεστής για την επιφάνεια του πλαισίου του κουφώματος. 
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10.6.2 Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης 

 

 

Εικόνα 10.57: Σύνοψη κουφωμάτων, υφιστάμενη κατάσταση (Βορράς, ανατολή, νότος, 

δύση, οριζόντια). 

Εικόνα 10.58: Θερμικές απώλειες και θερμική κέρδη μέσω των κουφωμάτων, 

υφιστάμενη κατάσταση.  

 

Οι θερμικές απώλειες υπερέχουν κατά πολύ τα ηλιακά θερμικά κέρδη κατά τη χειμερινή 

περίοδο. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην εκτεταμένη χρήση τεντών, καθ’όλη τη διάρκεια 

του έτους, όπως θα αναλυθεί στην επόμενη ενότητα που αφορά στο φύλλο εργασίας 

Σκίαση.  
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10.6.3 Μελέτη αναβαθμισμένης κατάστασης 

 

 

Εικόνα 10.59: Σύνοψη κουφωμάτων, αναβαθμισμένη κατάσταση (Βορράς, ανατολή, 

νότος, δύση, οριζόντια). 

Εικόνα 10.60: Θερμικές απώλειες και θερμική κέρδη μέσω των κουφωμάτων, 

αναβαθμισμένη κατάσταση. 

 

Η σύγκριση μεταξύ των Εικόνα 10.58 και Εικόνα 10.60 καθιστά σαφή την εξοικονόμηση 

ενέργειας που επιτυγχάνεται μέσω της τοποθέτησης ενεργειακά αποδοτικών 

κουφωμάτων. Οι θερμικές απώλειες μέσω κουφωμάτων κατά τη διάρκεια του χειμώνα 

μειώνονται κατά 85%, γεγονός που μεταφράζεται σε σχεδόν 9000 kWh/a. 
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10.7 Φύλλο εργασίας Σκίαση: Υπολογισμός των συντελεστών μείωσης 

σκίασης μέσω του designPH 

10.7.1 Οδηγίες συμπλήρωσης του φύλλου εργασίας Σκίαση 

Το φύλλο εργασίας Σκίαση υπολογίζει έναν συνολικό συντελεστή σκίασης (¡¢) για τις 

επιφάνειες υαλοπινάκων λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους συντελεστές:  

 ¡p: Συντελεστής σκίασης οριζόντιας παρεμπόδισης, συνεχής οριζόντια 

παρεμπόδιση μπροστά από το κούφωμα, π.χ. μια σειρά κτιρίων παρόμοιου 

ύψους. 

 ¡q: Κατακόρυφος συντελεστής σκίασης, κάθετα στοιχεία στην πλευρά/(ες) του 

κουφώματος, π.χ. λαμπάς και ανωκάσι. 

 ¡©: Οριζόντιος συντελεστής σκίασης, οριζόντια στοιχεία που προεξέχουν πάνω 

από το κούφωμα, π.χ. προεξοχές και μπαλκόνια.  

 ¡W¥£%�: Πρόσθετοι συντελεστές σκίασης. 

  

Κάθε συντελεστής υποδεικνύει το ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας που φθάνει στην 

επιφάνεια του υαλοπίνακα όπως μειώνεται από το αντίστοιχο στοιχείο σκίασης. Ένας 

συντελεστής σκίασης 100% σημαίνει ότι το κούφωμα δεν είναι σκιασμένο, ενώ ένας 

συντελεστής σκίασης 0% σημαίνει ότι το κούφωμα είναι τελείως σκιασμένο. 

 

Οι αλγόριθμοι υπολογισμού προέρχονται από τα αποτελέσματα δυναμικών 

προσομοιώσεων κτιρίων. Οι υπολογισθέντες μειωτικοί συντελεστές εξαρτώνται από τη 

γεωμετρία των κουφωμάτων και των στοιχείων σκίασης, τον προσανατολισμό των 

επιφανειών του κουφώματος, την εποχή του χρόνου και το γεωγραφικό πλάτος. 

Διαφορετικοί μειωτικοί συντελεστές ¡W¥£%� υπολογίζονται για το χειμώνα και το καλοκαίρι.  

Είναι δυνατή η εισαγωγή ενός μειωτικού συντελεστή για άλλα στοιχεία σκίασης. Αυτά 

μπορούν να εισαχθούν ξεχωριστά για το χειμώνα και το καλοκαίρι.  

 

O μειωτικός συντελεστής ¡¢ υπολογίζεται έτσι:  

 

¡¢ = ¡p ⸱ ¡q  · ¡©  ⸱ ¡W¥£%� 

 

Αυτό το φύλλο εργασίας χρησιμοποιεί τα δεδομένα κουφωμάτων που έχουν ήδη εισαχθεί 

στο φύλλο εργασίας Κουφώματα, όπως γεωμετρία και προσανατολισμός. Παράλληλα, ο 

μειωτικός συντελεστής ¡¢  υπολογίζεται και εφαρμόζεται αυτόματα στο φύλλο εργασίας 

Κουφώματα. 

 

Επειδή η χειρονακτική συμπλήρωση των συντελεστών σκίασης για κάθε κούφωμα θα 

ήταν μια επίπονη και σαφώς επισφαλής διαδικασία, προτιμήθηκε ο υπολογισμός του 

μειωτικού συντελεστή σκίασης μέσω της χρήσης του λογισμικού designPH. Το φύλλο 
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εργασίας Σκίαση είναι το μόνο φύλλο εργασίας το οποίο συμπληρώθηκε μέσω της 

προσομοίωσης του κτιρίου στο SketchUp και κατ’επέκταση στο designPH.  

 

Η διαδικασία υπολογισμού των συντελεστών σκίασης βασίστηκε στην μοντελοποίηση του 

κτιρίου της πολυκατοικίας και του περιβάλλοντα χώρου της γειτονιάς (Εικόνα 10.61), 

συμπεριλαμβανομένων των γειτονικών κτιρίων και δένδρων, ακόμα και του Ποικίλου 

Όρους που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα δυτικά του υπό μελέτη κτιρίου. Εισήχθησαν επίσης, 

οι τοπικές συντεταγμένες της περιοχής, προκειμένου να υπολογιστεί η τροχιά που ήλιου 

κατά τη διάρκεια του χρόνου, και επομένως η πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας πάνω 

σε κάθε κούφωμα.  

 
Εικόνα 10.61: Μοντελοποίηση πολυκατοικίας και περιβάλλοντα χώρου. 

 

Η μοντελοποίηση του κτιρίου προϋποθέτει τον ακριβή σχεδιασμό των κουφωμάτων 

(Εικόνα 10.62), δηλαδή την ακριβή γεωμετρία του πλαισίου του υαλοπίνακα και την 

ακριβή τοποθέτησή του στο θερμικό φάκελο (βάθος πρεκιού).  

 

Όπως γίνεται αντιληπτό από την Εικόνα 10.63, στη μοντελοποίηση του κτιρίου 

συμπεριλαμβάνεται ο σχεδιασμός των τεντών. Όπως αναφέρεται στην Ενότητα 9.2 της 

παρούσας εργασίας, η χρήση τεντών είναι ιδιαίτερα έντονη, προκειμένου να 

εξασφαλίζονται συνθήκες ιδιωτικότητας. Και στις δύο μελέτες αποφεύχθηκε η υπόθεση 

ενός προγράμματος χρήσης των τεντών βάσει του μήνα ή της ώρας της ημέρας, διότι θα 

ήταν αρκετά επισφαλής. Για τον λόγο αυτόν, επιλέχθηκε η εξέταση του ακραίου σεναρίου, 

της συνεχούς και αδιάλειπτης σκίασης των κουφωμάτων μέσω των τεντών. Το σενάριο 

αυτό επαληθεύεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η ηλιακή ακτινοβολία είναι 

ανεπιθύμητη, ωστόσο δυσχεραίνει το θερμικό φορτίο θέρμανσης κατά τους χειμερινούς 

μήνες. Η εκτεταμένη σκίαση των κουφωμάτων τον χειμώνα, περιορίζει τα ηλιακά θερμικά 

κέρδη, όπως αποτυπώνεται στις Εικόνα 10.58 και Εικόνα 10.60 της προηγούμενης 

ενότητας. 



Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Κτιρίων - Αγγελική Κιτσοπούλου - Αθήνα, 2022 

 

 
248 January 11, 2022 

 

Εικόνα 10.62: Ακριβής σχεδιασμός κουφωμάτων.  

 

Εικόνα 10.63: Μοντελοποίηση πολυκατοικίας και τεντών. 

 

Το αποτέλεσμα της ανάλυσης σκίασης που διεξάγεται από το designPH για κάθε 

κούφωμα, περιλαμβάνει δύο συντελεστές σκίασης, που αφορούν στο καλοκαίρι και το 

χειμώνα (πρόσθετος μειωτικός συντελεστής για σκίαση το καλοκαίρι και το χειμώνα 

αντίστοιχα). Οι συντελεστές αυτοί εισάγονται στην κατάλληλη στήλη του φύλλου 

εργασίας Σκίαση και τα αποτελέσματα της σκίασης συνοψίζονται στην κορυφή του 

φύλλου εργασίας.  

 

Ο περιβάλλων χώρος για αμφότερες τις μελέτες παραμένει σταθερός, ενώ η γεωμετρία 

των κουφωμάτων και η γεωμετρία τοποθέτησής τους δεν μεταβάλλεται με τρόπο ώστε να 

διαφοροποιήσει τα αποτελέσματα της ανάλυσης σκίασης για τις δύο μελέτες.  
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Εκτός από τους προαναφερθέντες συντελεστές που υπολογίζονται μέσω της 

μοντελοποίησης, ένας ακόμα συντελεστής, ο συντελεστής προσωρινής σκίασης, πρέπει να 

ληφθεί υπόψιν. Καθώς οι συνθήκες σκίασης στο καλοκαίρι επηρεάζουν σημαντικά την 

άνεση του καλοκαιριού, ο μειωτικός συντελεστής, z, λαμβάνει υπόψη τα προσωρινά 

συστήματα σκίασης κουφωμάτων. Ο μειωτικός συντελεστής σκίασης για προσωρινή 

ηλιακή προστασία μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε κούφωμα. Αν αυτό το στοιχείο 

παραμένει κενό, ο υπολογισμός χρησιμοποιεί την τιμή z = 100% (δηλαδή δεν υπάρχει 

προσωρινή σκίαση).  

 

Ο μειωτικός συντελεστής, z, παρέχει τη σχέση μεταξύ κουφωμάτων με ή χωρίς συστήματα 

σκίασης. Η Εικόνα 10.64 παρουσιάζει ορισμένους τυπικούς μειωτικούς συντελεστές. Αυτά 

ισχύουν μόνο για μονωμένα τριπλά τζάμια. Για τους άλλους τύπους υαλοπινάκων, οι τιμές 

για συστήματα σκίασης μπορεί να διαφέρουν σημαντικά. Οι ακριβέστερες προδιαγραφές 

μπορούν να βρεθούν, για παράδειγμα, στο γερμανικό πρότυπο [DIN V 18599-2] ή 

μπορούν να ληφθούν απευθείας από τον κατασκευαστή. Εάν είναι απαραίτητο, είναι 

επίσης δυνατό να προσδιοριστούν οι συντελεστές σκίασης σύμφωνα με το πρότυπο EN 

13363 [38]. 

 

Στις παρούσες μελέτες, το σύστημα προσωρινής σκίασης αποτελούν τα πατζούρια ή ρολά, 

εξωτερικά των κουφωμάτων (z = 0.75). 

 
Εικόνα 10.64: Μειωτικοί συντελεστές για τυπικές προσωρινές διατάξεις σκίασης με 

μονωμένα τριπλά και διπλά τζάμια σύμφωνα με το DIN V 18599-2. 
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10.7.2 Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης 

 

Εικόνα 10.65: Σύνοψη συντελεστών σκίασης, υφιστάμενη κατάσταση. 

10.7.3 Μελέτη αναβαθμισμένης κατάστασης 

 

Εικόνα 10.66: Σύνοψη συντελεστών σκίασης, αναβαθμισμένη κατάσταση. 
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10.8 Φύλλο εργασίας Αερισμός: Εισαγωγή βασικών δεδομένων 

10.8.1 Οδηγίες συμπλήρωσης του φύλλου εργασίας Αερισμός 

Το PHPP προσφέρει δύο μεθόδους για τη διαστασιολόγηση των ροών αέρα και την 

επιλογή της μονάδας αερισμού. Οι όγκοι του φρέσκου ή του απαγόμενου αέρα για κτίρια 

κατοικίας και οι παράμετροι για συστήματα αερισμού με μέγιστη 1 μονάδα αερισμού 

μπορούν να προσδιοριστούν χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη επιλογή σχεδιασμού 

στο φύλλο εργασίας Αερισμός. Το φύλλο εργασίας Πρόσθετος Αερισμός έχει 

δημιουργηθεί για πιο σύνθετα συστήματα αερισμού και επιτρέπει να ληφθούν υπόψη 

έως και 10 διαφορετικές μονάδες αερισμού. 

 

Τα δεδομένα σχετικά με το κέλυφος του κτιρίου και τον τύπο του συστήματος αερισμού 

απαιτούνται στο πάνω μέρος του φύλλου εργασίας Αερισμός. Επιπλέον, πρέπει επίσης να 

επιλέγεται η τυπική εισαγωγή για ισορροπημένο αερισμό. 

10.8.1.1 Τύπος αερισμού 

Ο ελεγχόμενος ισορροπημένος αερισμός με ανάκτηση θερμότητας αποτελεί βασικό 

χαρακτηριστικό των Παθητικών Κτιρίων στις περισσότερες κλιματικές ζώνες και είναι 

απαραίτητος για την επίτευξη εξαιρετικών συνθηκών υγιεινής. Για την εξισορρόπηση μιας 

υφιστάμενης κατάστασης πριν από την ενεργειακά αποδοτική αναβάθμιση ο αερισμός 

διεξάγεται μέσω παραθύρων. Για τον υπολογισμό των απωλειών θερμότητας στον 

αερισμό, αυτή η παροχή όγκου θεωρείται με απόδοση ανάκτησης θερμότητας 0%.  

10.8.1.2 Διείσδυση 

Ο ρυθμός εναλλαγής του αέρα λόγω διείσδυσης ως αποτέλεσμα διαρροών προσδιορίζεται 

με βάση έναν απλό τύπο προσέγγισης ο οποίος μέχρι το 2008 ήταν επίσης διαθέσιμος στο 

πρότυπο EN ISO 13790. Στα συστήματα ισορροπημένου αερισμού με ανάκτηση 

θερμότητας αυτό προσδιορίζεται ως: 

 

iª,q%H¥ � ijk ⸱ « e  ¬�jk
¬ª

 

 

ijk: Αποτέλεσμα τεστ συμπίεσης. 

e: Συντελεστής προστασίας από τον άνεμο σύμφωνα με το πρότυπο EN 832, τιμές που 

παρατίθενται στον πίνακα αυτού του φύλλου εργασίας. 

¬�jk: Καθαρός όγκος αέρα - όγκος αναφοράς για το τεστ συμπίεσης. 

¬ª: Ο όγκος αναφοράς του συστήματος αερισμού (= TFA x μέσο ύψος δωματίου). 

 

Η αεροστεγανότητα των κτιρίων μετράται με την εγκατάσταση ανεμιστήρα σε εξωτερική 

πόρτα ή κούφωμα που ασκεί υψηλή ή χαμηλή πίεση σε ολόκληρο το κτίριο. Ο όγκος αέρα, 

ο οποίος μεταφέρεται με αυτή την πίεση και επομένως ρέει διαμέσου των διαρροών, 

μετράται. Αυτό καθορίζει την υπολειπόμενη διαρροή. Το τεστ συμπίεσης πρέπει να 
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διεξάγεται σε διάφορες διαφορές πίεσης για χαμηλή και υψηλή πίεση. Το αποτέλεσμα 

του τεστ συμπίεσης είναι ο μέσος ρυθμός εναλλαγής αέρα ijkσε διαφορά πίεσης 50 Pa. 

10.8.1.3 Υπολογισμός καθαρού όγκου αέρα 

Ο καθαρός όγκος αέρα υπολογίζεται ως το γινόμενο του TFA με το πραγματικό ύψος κάθε 

δωματίου, συνοπολογίζοντας το φρεάτιο του ασανσέρ καθώς και όλους τους 

κοινόχρηστους χώρους. Στην υφιστάμενη κατάσταση ο ¬�jk,�����. = 1087.22 !n, ενώ μετά 

τις παρεμβάσεις, ¬�jk,Y�Y. =  1095.36 !n . 
 

10.8.2 Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης 

 

Εικόνα 10.67: Συμπλήρωση φύλλου Αερισμού, υφιστάμενη κατάσταση. 

 

Δεν διεξήχθη κανένα τεστ συμπίεσης, προκειμένου να υπολογιστεί ο ρυθμός αναλλαγής 

αέρα ijk για την υφιστάμενη κατάσταση. Η τιμή που συμπληρώθηκε στο PHPP αποτελεί 

εκτίμηση της αεροστεγανότητας, βάσει της μέσης παρατηρούμενης τιμής που 

χαρακτηρίζει τις κατοικίες των προηγούμενων δεκαετιών. 
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10.8.3 Μελέτη αναβαθμισμένης κατάστασης 

 

Εικόνα 10.68: Συμπλήρωση φύλλου Αερισμού, αναβαθμισμένη κατάσταση. 

 

Προκειμένου ένα κτίριο να χαρακτηριστεί ως Παθητικό Κτίριο στα πλαίσια του προτύπου 

EnerPHit, πρέπει να πληροί το κριτήριο αεροστεγανότητας ijk= 1 εναλλαγή αέρα/h, το 

οποίο αξιολογείται βάσει του τεστ συμπίεσης.  

10.9 Φύλλο εργασίας Πρόσθετος Αερισμός: Σχεδιασμός συστημάτων 

αερισμού με πολλαπλές μονάδες 

Το φύλλο εργασίας Πρόσθετος Αερισμός έχει σχεδιαστεί ως επέκταση του φύλλου 

εργασίας Αερισμός. Μπορούν να καθοριστούν ποσότητες αέρα προσαγωγής για ειδικές 

χρήσεις και παράμετροι για πολλαπλές μονάδες αερισμού. 

  

Για το κατάλληλα διαστασιολογημένο σύστημα μηχανικού αερισμού, είναι σημαντικό να 

ληφθεί υπόψιν πως, σύμφωνα με το πρότυπο EN 13779, για αποδεκτή εσωτερική 

ποιότητα είναι επαρκείς οι ποσότητες από 20 έως 30 m³/(h άτομο). Υψηλότερες 

ποσότητες φρέσκου αέρα μπορεί να οδηγήσουν σε υπερβολικά ξηρό εσωτερικό αέρα το 

χειμώνα.  

 

Τα διαμερίσματα που απαρτίζουν την πολυκατοικία κατοικούνται όλα, εκτός από ένα, από 

τετραμελείς οικογένειες. Ο τρίτος όροφος κατοικείται προς το παρόν από ένα άτομο, 

ωστόσο, το διαμέρισμα μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερα άτομα. Με τη βοήθεια ενός 

πρόσθετου εργαλείου σχεδιασμού των ροών εισαγωγής και εξαγωγής αέρα, υπολογίζεται 

η διανομή του ρυθμού του όγκου ροής του αέρα για κάθε διαμέρισμα (Εικόνα 

10.69,Εικόνα 10.70).  
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Εικόνα 10.69: Διανομή του ρυθμού όγκου ροής αέρα για τον 1

ο
, 2

ο
 και 4

ο
 όροφο. 

 
Εικόνα 10.70: Διανομή του ρυθμού όγκου ροής αέρα για τον 3

ο
 όροφο. 

 

Εικόνα 10.71: Συνολική διαστασιολόγηση ποσοτήτων αέρα.  

 
Εικόνα 10.72: Επιλογή μονάδας αερισμού.  

Η θερμότητα που ρέει μέσω των αγωγών αερισμού μεταξύ της μονάδας αερισμού και του 

μονωμένου κελύφους του κτιρίου μπορεί να προκαλέσει σημαντικές απώλειες μετάδοσης 

θερμότητας. Αυτά τα τμήματα αγωγών θα πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν μικρό μήκος 

και να είναι καλά μονωμένα. Κατά την ενεργειακή αναβάθμιση της πολυκατοικίας, η 
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μονάδα αερισμού με ανάκτηση θερμότητας (ΜΑΑΘ) τοποθετείται στην κουζίνα (Σφάλμα! 

Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.), εντός του θερμικού φακέλου και 

πολύ κοντά σε αυτόν, έτσι ώστε το μήκος των αγωγών προσαγωγής και απόρριψης αέρα 

από και προς το εξωτερικό περιβάλλον να είναι ελάχιστο (Εικόνα 10.73). 

 
Εικόνα 10.73: Εισαγωγή δεδομένων για τμήματα αγωγών μεταξύ της μονάδας αερισμού 

και του θερμικού κελύφους. 

 
Εικόνα 10.74: Σχέδιο εγκατάστασης ΜΑΑΘ σε κάθε διαμέρισμα. 
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10.10 Φύλλο εργασίας Ετήσια Θέρμανση: Υπολογισμός της ετήσιας 

απαίτησης θέρμανσης σύμφωνα με την ετήσια μέθοδο PHPP  

Η μέθοδος PHPP ακολουθεί σε γενικές γραμμές το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13790 [DIN EN 

ISO 13790]. Σε αυτό το φύλλο εργασίας, όλες οι τιμές ανακτώνται αυτόματα από άλλα 

φύλλα εργασίας. Συνήθως δεν υπάρχει ανάγκη καταχώρησης δεδομένων.  

 

Για την πιστοποίηση Παθητικού Κτιρίου, η μηνιαία μέθοδος στο φύλλο εργασίας 

Θέρμανση, που είναι υψηλότερος βαθμός ακρίβειας, χρησιμοποιείται ως το αποτέλεσμα 

στο φύλλο εργασίας Ετήσια Θέρμανση. Ωστόσο, η ετήσια μέθοδος είναι εύκολα 

κατανοητή και γι’ αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμη εάν κάποιος επιθυμεί να αξιολογήσει την 

αρχή του ενεργειακού ισοζυγίου. 

 

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του ενεργειακού ισοζυγίου 

απεικονίζεται στην Εικόνα 10.75. 

Εικόνα 10.75: Διάγραμμα ενεργειακού ισοζυγίου. 
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10.10.1 Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης 

Εικόνα 10.76: Ενεργειακό ισοζύγιο υφιστάμενης κατάστασης. 
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10.10.2 Μελέτη αναβαθμισμένης κατάστασης 

 

Εικόνα 10.77: Ενεργειακό ισοζύγιο αναβαθμισμένης κατάστασης. 

 

Στον Πίνακας 10.4 παρουσιάζεται η ποσοστιαία μείωση των απωλειών ενέργειας καθώς 

και των ενεργειακών απαιτήσεων του κτιρίου της πολυκατοικίας, μετά την ενεργειακή 

αναβάθμιση. 
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Πίνακας 10.4: Ποσοστιαία μεταβολή απωλειών και κερδών της περιόδου θέρμανσης 

μεταξύ υφιστάμενης και αναβαθμισμένης κατάστασης. 

 

Υφιστάμενη 

Κατάσταση 

[kWh/!�a] 

Αναβαθμισμένη 

Κατάσταση 

[kWh/!�a] 

Ποσοστιαία 

Μεταβολή [%] 

Απώλειες μέσω Εξωτερικών 

Τοίχων -Εξωτερικού Αέρα 
86.5 12 - 86.13 

Απώλειες μέσω Εξωτερικών 

Τοίχων -Έδαφος 
2.4 0.7 - 70.83 

Απώλειες μέσω Οροφής - 

Εξωτερικός Αέρα 
19.3 4.3 - 77.72 

Απώλειες μέσω Οροφής 

Υπογείου 
3.3 0.9 - 72.73 

Απώλειες μέσω Δαπέδου - 

Εξωτερικός Αέρας 
4.4 1.2 - 72.72  

Απώλειες μέσω Γείτονα 1.7 1.6 - 5.88  

Απώλειες μέσω Κουφωμάτων 38.1 5.3 - 86.09 

Απώλειες μέσω Εξωτερικών 

Πορτών 
3.9 0.4 - 89.74 

Απώλειες Αερισμού 24.6 3.3 - 86.59 

Ηλιακά Κέρδη 5.4 4.9 - 9.26 

Εσωτερικά Θερμικά Κέρδη 6.7 6.6 - 1.49 

Απαίτηση Θέρμανσης 155.1 14.2 - 90.84 

Θερμικά Κέρδη από 

Θερμογέφυρες 
16.9 3.9 - 76.92 
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10.11 Φύλλο εργασίας Θέρμανση: Υπολογισμός της ετήσιας 

απαίτησης θέρμανσης σύμφωνα με την EN 13790 / Μηνιαία 

Μέθοδος  

Στο φύλλο εργασίας Ετήσια Θέρμανση, το ενεργειακό ισοζύγιο υπολογίζεται 

χρησιμοποιώντας την μέθοδο μιας περιόδου θέρμανσης. Η μηνιαία μέθοδος EN 13790, 

ωστόσο, υπολογίζει το ενεργειακό ισοζύγιο για κάθε μήνα του έτους. Όλα τα στοιχεία του 

κτιρίου επαληθεύονται στο φύλλο εργασίας Ετήσια Θέρμανση.  

 

10.11.1 Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης 

 

 

Εικόνα 10.78: Ειδική ενέργεια θέρμανσης (μηνιαία μέθοδος) υφιστάμενης κατάστασης. 

Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Oκτ Noέ Δεκ Έτος

Βαθμοώρες - Εξωτερικά 8.1 7.3 6.0 3.7 0.3 -3.3 -5.4 -5.4 -2.0 0.9 4.1 6.9 21 kKh

Βαθμοώρες - Έδαφος 1.0 1.0 1.0 0.7 0.2 -3.0 -3.5 -3.6 -0.6 -0.3 0.1 0.6 -6 kKh

Απώλειες - Εξωτερικά 16805 15151 12546 7749 550 -6951 -11284 -11206 -4098 1943 8521 14471 44197 kWh

Απώλειες - Έδαφος 481 497 497 323 104 -1448 -1672 -1742 -310 -157 70 306 -3050 kWh

Άθροισμα ειδικών απωλειών 53.9 48.8 40.7 25.2 2.0 -26.2 -40.4 -40.4 -13.7 5.6 26.8 46.1 128.3 kWh/m²

Ηλιακά κέρδη - Βορράς 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 17 kWh

Ηλιακά κέρδη - Ανατολή 37 35 61 73 84 87 93 91 66 51 38 27 742 kWh

Ηλιακά κέρδη - Νότος 467 390 532 467 412 377 407 500 534 504 497 377 5463 kWh

Ηλιακά κέρδη - Δύση 70 82 137 169 209 218 226 217 161 109 90 65 1752 kWh

Ηλιακά κέρδη - Οριζόντια 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh
Ηλιακά κέρδη - Αδιαφανής

591 569 894 993 1106 1139 1197 1189 967 772 646 477 10540 kWh

Εσωτερικά θερμικά κέρδη 650 587 650 629 650 629 650 650 629 650 629 650 7651 kWh

Άθροισμα ειδικών ηλιακών κερδών + εσωτερικών5.7 5.2 7.1 7.3 7.7 7.6 8.0 8.3 7.4 6.5 5.9 5.0 81.6 kWh/m²

Συντελεστής αξιοποίησης 100% 100% 99% 98% 26% 100% 100% 100% 100% 68% 99% 100% -96%

Ετήσια απαίτηση θέρμανσης 15473 13987 10781 5788 11 0 0 0 0 364 6711 13182 66297 kWh

Ειδική απαίτηση θέρμανσης 48.3 43.6 33.6 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 20.9 41.1 206.8 kWh/m²
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10.11.2 Μελέτη αναβαθμισμένης κατάστασης 

 
 

Εικόνα 10.79: Ειδική ενέργεια θέρμανσης (μηνιαία μέθοδος) αναβαθμισμένης 

κατάστασης. 

  

Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Oκτ Noέ Δεκ Έτος

Βαθμοώρες - Εξωτερικά 8.1 7.3 6.0 3.7 0.3 -3.3 -5.4 -5.4 -2.0 0.9 4.1 6.9 21 kKh

Βαθμοώρες - Έδαφος 1.0 1.0 1.0 0.7 0.2 -3.0 -3.5 -3.6 -0.6 -0.3 0.1 0.6 -6 kKh

Απώλειες - Εξωτερικά 16805 15151 12546 7749 550 -6951 -11284 -11206 -4098 1943 8521 14471 44197 kWh

Απώλειες - Έδαφος 471 487 486 316 102 -1418 -1636 -1705 -303 -153 69 299 -2986 kWh

Άθροισμα ειδικών απωλειών 53.9 48.8 40.6 25.2 2.0 -26.1 -40.3 -40.3 -13.7 5.6 26.8 46.1 128.5 kWh/m²

Ηλιακά κέρδη - Βορράς 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 17 kWh

Ηλιακά κέρδη - Ανατολή 37 35 61 73 84 87 93 91 66 51 38 27 742 kWh

Ηλιακά κέρδη - Νότος 467 390 532 467 412 377 407 500 534 504 497 377 5463 kWh

Ηλιακά κέρδη - Δύση 70 82 137 169 209 218 226 217 161 109 90 65 1752 kWh

Ηλιακά κέρδη - Οριζόντια 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh
Ηλιακά κέρδη - Αδιαφανής

591 569 894 993 1106 1139 1197 1189 967 772 646 477 10540 kWh

Εσωτερικά θερμικά κέρδη 650 587 650 629 650 629 650 650 629 650 629 650 7651 kWh

Άθροισμα ειδικών ηλιακών κερδών + εσωτερικών5.7 5.2 7.1 7.3 7.7 7.6 8.0 8.3 7.4 6.5 5.9 5.0 81.6 kWh/m²

Συντελεστής αξιοποίησης 100% 100% 99% 98% 26% 100% 100% 100% 100% 68% 99% 100% -96%

Ετήσια απαίτηση θέρμανσης 15463 13976 10771 5781 11 0 0 0 0 366 6710 13176 66253 kWh

Ειδική απαίτηση θέρμανσης 48.2 43.6 33.6 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 20.9 41.1 206.6 kWh/m²
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10.12 Φύλλο εργασίας Θερινός Αερισμός  

10.12.1 Οδηγίες συμπλήρωσης φύλλου εργασίας 

Η στρατηγική αερισμού έχει μεγάλη επίδραση στο εσωτερικό περιβάλλον το καλοκαίρι. 

Ειδικότερα, στις κλιματικές ζώνες όπου οι θερμοκρασίες κατά την διάρκεια της νύχτας 

πέφτουν γύρω στους 20 °C, ο στοχευμένος νυχτερινός αερισμός είναι αρκετός από μόνος 

του για να εξάγει τον υπερβολικά θερμό αέρα από ένα κτίριο. Το φύλλο εργασίας Θερινός 

Αερισμός επιτρέπει τη διαφοροποιημένη εισαγωγή της στρατηγικής θερινού αερισμού 

[38]. 

 

Σε κλίμα που είναι πολύ υγρό το καλοκαίρι, μπορεί να είναι απαραίτητη η αφύγρανση του 

αέρα, ακόμη και όταν η θερμοκρασία του δωματίου παραμένει σε ένα άνετο εύρος. Σε 

κτίρια που καταναλώνουν πολύ λίγη ενέργεια και βρίσκονται σε ζεστό και υγρό κλίμα, 

είναι δυνατό να διατηρηθεί η εσωτερική άνεση μέσω του νυκτερινού αερισμού. Ωστόσο, 

είναι επίσης πιθανό ότι παρά το νυκτερινό αερισμό, το εσωτερικό κλίμα εξακολουθεί να 

μην είναι άνετο λόγω της υψηλής υγρασίας. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει σε κτίρια με 

συμβατική μονάδα κλιματισμού, στην οποία η αφύγρανση του συστήματος δεν είναι 

αρκετή. Για το λόγο αυτό, οι υπολογισμοί στο PHPP λαμβάνουν υπόψη την υγρασία του 

περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, υπολογιζόμενοι από τις πληροφορίες 

σημείου δρόσου στα κλιματικά δεδομένα. 

 

Τα παρακάτω δεδομένα χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς υγρασίας: 

 Τιμή στόχου για την υγρασία του δωματίου: Για τα Παθητικά Κτίρια, τα 

EnerPHit ή τα Low Energy Buildings συνιστάται τιμή 12 g/kg.  

 Εσωτερικές πηγές υγρασίας: 100 g / (Pers * h) για κτίρια κατοικίας  

 Η συχνότητα της υπερβολικής υγρασίας, που εμφανίζεται στα κορυφαία 

αποτελέσματα με βάση τις οριακές συνθήκες που χρησιμοποιούνται, για την 

περίπτωση με ή χωρίς ενεργητική ψύξη. Αυτό είναι το ποσοστό των ωρών στο 

έτος κατά το οποίο σημειώνεται υπέρβαση του ανώτατου ορίου για την 

απόλυτη υγρασία του εσωτερικού αέρα. Αυτή η συγκεκριμένη τιμή υιοθετείται 

για την επαλήθευση του προτύπου του Παθητικού Κτιρίου, των EnerPHit και 

των Low Energy Buildings. 

10.12.1.1 Βασικός θερινός αερισμός  

Ο ρυθμός εναλλαγής αέρα, ο οποίος είναι απαραίτητος από πλευράς υγιεινής το 

καλοκαίρι, μπορεί να εξασφαλιστεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους:  

 

 Σύστημα αερισμού με προσαγωγή αέρα: Μπορεί να είναι ένα κλασικό σύστημα 

αερισμού Παθητικού Κτιρίου με αέρα απαγωγής και προσαγωγής, αλλά κατ 

'αρχήν αυτό μπορεί επίσης να είναι ένα σύστημα μόνο με τον αέρα 

προσαγωγής, ο οποίος πιέζει τον αέρα προς το εξωτερικό μέσω διαρροών ή 

διαμορφωμένων ανοιγμάτων. 
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 Σύστημα απαγωγής αέρα  

 Αερισμός μέσω παραθύρων: Αν πραγματοποιείται το καλοκαίρι αερισμός μέσω 

παραθύρων, τότε οι αντίστοιχοι ρυθμοί εναλλαγής αέρα θα πρέπει να 

εισαχθούν σε αυτή την ενότητα. Η πραγματική εναλλαγή αέρα μέσω 

παραθύρων είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, δεδομένου ότι οι χρήστες 

συμπεριφέρονται διαφορετικά σε σχέση με τις συνήθειες αερισμού 

παραθύρων. Η απαίτηση αερισμού που προσδιορίζεται στο φύλλο εργασίας 

Αερισμός μπορεί να είναι μια κατάλληλη παράμετρος εισαγωγής. Ο 

δευτερεύων υπολογισμός στη δεξιά πλευρά του φύλλου εργασίας  μπορεί να 

βοηθήσει να εξακριβωθεί εάν είναι δυνατή η επίτευξη αυτού του επιπέδου 

εναλλαγής αέρα με τα υπάρχοντα παράθυρα. Ο βασικός ρυθμός εναλλαγής 

αέρα μπορεί συνήθως να επιτευχθεί χωρίς κανένα πρόβλημα σε τυπικά κτίρια 

κατοικιών με ανοιγόμενα παράθυρα. 

10.12.1.2 Πρόσθετος θερινός αερισμός για ψύξη  

Σημαντική βελτίωση της θερμικής άνεσης και εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να 

επιτευχθεί αξιοποιώντας το γεγονός ότι οι εξωτερικές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της 

νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες είναι χαμηλότερες από εκείνες κατά τη διάρκεια της 

ημέρας. Ανάλογα με το κλίμα, η μέση ημερήσια μέγιστη μπορεί να διαφέρει κατά 2 έως 

14 Κ από τη μέση ημερήσια ελάχιστη κατά τη διάρκεια θερμών περιόδων. Με επιθετικό 

διαμπερή αερισμό, εξαιρετική μόνωση και αποτελεσματική ηλιακή προστασία, είναι 

δυνατό να διατηρηθεί η εσωτερική θερμοκρασία σημαντικά χαμηλότερη από την 

υψηλότερη ημερήσια μέση θερμοκρασία [38].  

 

Το PHPP λαμβάνει υπόψη δύο εναλλακτικές δυνατότητες εφαρμογής μιας νυχτερινής 

στρατηγικής αερισμού: 

 Τον χειροκίνητο νυχτερινό αερισμό. 

 Τον μηχανικό, αυτόματα ελεγχόμενο αερισμό.  

 

Και στις δύο περιπτώσεις λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι, για λόγους θερμικής άνεσης, η 

εσωτερική θερμοκρασία μπορεί να μην πέσει κάτω από μια ορισμένη ελάχιστη τιμή η 

οποία είναι προκαθορισμένη από το χρήστη (η συνιστάμενη τιμή, ειδικά για την 

πιστοποίηση, είναι 22 °C).  
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10.12.2 Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης 

Εικόνα 10.80: Θερινός Αερισμός υφιστάμενης κατάστασης. 

  

Τύπος κτιρίου:
Πολυκατοικία 4 
ορόφων & 
διαμερισμάτων

Όγκος κτιρίου: 802 m³ Απόδοση ανάκτησης θερμότητας: 0%

Μέγιστη εσωτερική απόλυτη υγρασία: 12 g/kg Απόδοση ανάκτησης υγρασίας: 0%

Εσωτερικές πηγές υγρασίας: 100 g/(P*h) Απόδοση γεωεναλλάκτη θερμότητας: 0%

Αποτελέσματα παθητικής ψύξης Αποτελέσματα ενεργητικής ψύξης
Συχνότητα υπερθέρμανσης: 25.1% στο όριο υπερθέρμανσης ϑmax  = 25 °C Απαίτηση ωφέλιμης ψύξης: 63.0 kWh/(m²a)

μέγιστη υγρασία: 13.8 g/kg Απαίτηση αφύγρανσης: 0.3 kWh/(m²a)
Συχνότητα υπέρβασης της υγρασίας: 0.3% Συχνότητα υπέρβασης της υγρασίας: 0.0%

Θερινός βασικός αερισμός για να εξασφαλιστεί επαρκής ποιότητα αέρα

Ρυθμός εν. αέρα μέσω συστ. αερισμού με αέρα προσαγωγής: 1/h
Αερισμός με ανάκτηση θερμότητας / ενθαλπίας το καλοκαίρι

Χωρίς

Αυτόματη παράκαμψη, ελεγχόμενη από τη διαφορά θερμοκρασίας x
Αυτόματη παράκαμψη, ελεγχόμενη από τη διαφορά ενθαλπίας

Πάντα

Ρυθμός εν. αέρα μέσω συστ. αέρα απαγωγής: 1/h
Ειδική κατανάλωση ισχύος (για σύστημα αέρα απαγωγής): 0.20 Wh/m³

Ρυθμός εναλλαγής αέρα μέσω αερισμού παραθύρων: 2.76 1/h

Πραγματικός ρυθμός εναλλαγής αέρα
nV,sy stem η∗SHX ηΗ Ρ nV,equi,f raction

1/h 1/h

Εξωτερικό nV,e 0.000 *(1- 0% )*(1- 0.00 ) = 0.000
χωρίς ανάκτηση θερμότητας 0.000 *(1- 0% ) = 0.000
Έδαφος nL,g 0.000 *    0%  *(1- 0.00 ) = 0.000
χωρίς ανάκτηση θερμότητας 0.000 *    0% = 0.000

Διαπερατότητα αερισμού
VV nV,equi,f raction cAir   
m³ 1/h      Wh/(m³K)

εξωτερικό HV,e 802 * 0.000 * 0.33 = 0.0 W/K

χωρίς ανάκτηση θερμότητας 802 * 0.000 * 0.33 = 0.0 W/K

έδαφος HV,g 802 * 0.000 * 0.33 = 0.0 W/K

χωρίς ανάκτηση θερμότητας 802 * 0.000 * 0.33 = 0.0 W/K
Διείσδυση, παράθυρα, σύστ. αέρα απαγωγής 802 * 3.520 * 0.33 = 931.0 W/K

Πρόσθετος θερινός αερισμός για ψύξη

Πρόσθετη ρύθμιση αερισμού
Ελάχιστη αποδεκτή εσωτερική θερμοκρασία 22.0 °C

Τύπος πρόσθετου αερισμού

Νυχτερινός αερισμός μέσω παραθύρων, χειροκίνητος Τιμή νυχτερινού αερισμού 0.78 1/h

Αντίστοιχος ρυθμός εναλλαγής αέρα 1/h Ελέγχεται από (παρακαλώ επιλέξτε)
Μηχανικά, αυτόματα κατά τη λειτουργία, επιπλέον της βασικής εναλλαγής αέρα Διαφορά θερμοκρασίας
Ελεγχόμενος αερισμός Ειδική κατανάλωση ισχύος Wh/m³ Διαφορά υγρασίας x
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Εικόνα 10.81: Δευτερεύοντες υπολογισμοί θερινού αερισμού, υφιστάμενη κατάσταση. 

  

Δευτερεύον υπολογισμός: Ρυθμός εναλλαγών αέρα για υγιεινή μέσω αερισμού μέσω των παραθύρων
Εκτίμηση του ρυθμού εναλλαγών αέρα μέσω των παραθύρων για την εξασφάλιση επαρκούς ποιότητας αέρα

Περιγραφή

Ανατολικό 
Υπνοδωμάτιο - 

Σαλόνι

Νότια 
υπνοδωμάτια - 

Μπάνιο

Διάρκεια ανοίγματος [h/d] 24 24

Συνθήκες κλιματικών συνθηκών
Διαφορά θερμοκρασίας εσωτερικά-εξωτερικά 4 4 K
Ταχύτητα του ανέμου 1 1 m/s

Συστάδα παραθύρων 1
Ποσότητα 1 2
Καθαρό πλάτος 0.87 0.67 m
Καθαρό ύψος 0.92 2.02 m
Ανακλινόμενο παράθυρο (επιλέξτε αν είναι κατάλληλο)
Πλάτος ανοίγματος (για ανακλινόμενα παράθυρα) m

Συστάδα παραθύρων 2 (διαμπερής αερισμός)
Ποσότητα 1 1
Καθαρό πλάτος 1.22 0.40 m
Καθαρό ύψος 2.02 0.40 m
Ανακλινόμενο παράθυρο (επιλέξτε αν είναι κατάλληλο) x
Πλάτος ανοίγματος (για ανακλινόμενα παράθυρα) 0.100 m

Διαφορά ύψους από το παράθυρο 1 0.50 0.40 m

Σύνολο

Αποτέλεσμα: Ρυθμός εναλλαγής αέρα 1.46 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2.77 1/h

Δευτερεύων υπολογισμός: Πρόσθετος νυχτερινός αερισμός για ψύξη
Τιμή εναλλαγής αέρα κατά τη διάρκεια πρόσθετου νυκτερινού αερισμού μέσω παραθύρων

Περιγραφή

Μειωτικός συντελεστής

Οριακές συνθήκες κλιματικών δεδομένων
Διαφορά θερμοκρασίας εσωτερικά-εξωτερικά 1 1 1 1 1 1 K
Ταχύτητα του ανέμου 0 0 0 0 0 0 m/s

Συστάδα παραθύρων 1
Ποσότητα 2
Καθαρό πλάτος 0.74 m
Καθαρό ύψος 0.62 m
Ανακλινόμενο παράθυρο (επιλέξτε αν είναι κατάλληλο)
Πλάτος ανοίγματος (για ανακλινόμενα παράθυρα) m

Συστάδα παραθύρων 2 (διαμπερής αερισμός)
Ποσότητα 2
Καθαρό πλάτος 0.74 m
Καθαρό ύψος 0.62 m
Ανακλινόμενο παράθυρο (επιλέξτε αν είναι κατάλληλο)
Πλάτος ανοίγματος (για ανακλινόμενα παράθυρα) m

Διαφορά ύψους από το παράθυρο 1 2.95 m

Σύνολο

Αποτέλεσμα: Τιμές νυχτερινού αερισμού 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.79 1/h
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10.12.3 Μελέτη αναβαθμισμένης κατάστασης 

 

Εικόνα 10.82: Θερινός Αερισμός αναβαθμισμένης κατάστασης. 

  

Τύπος κτιρίου:

Όγκος κτιρίου: 810 m³ Απόδοση ανάκτησης θερμότητας: 76%

Μέγιστη εσωτερική απόλυτη υγρασία: 12 g/kg Απόδοση ανάκτησης υγρασίας: 0%

Εσωτερικές πηγές υγρασίας: 100 g/(P*h) Απόδοση γεωεναλλάκτη θερμότητας: 0%

Αποτελέσματα παθητικής ψύξης Αποτελέσματα ενεργητικής ψύξης
Συχνότητα υπερθέρμανσης: 30.6% στο όριο υπερθέρμανσης ϑmax  = 25 °C Απαίτηση ωφέλιμης ψύξης: 16.8 kWh/(m²a)

μέγιστη υγρασία: 14.1 g/kg Απαίτηση αφύγρανσης: 1.5 kWh/(m²a)
Συχνότητα υπέρβασης της υγρασίας: 2.7% Συχνότητα υπέρβασης της υγρασίας: 0.7%

Θερινός βασικός αερισμός για να εξασφαλιστεί επαρκής ποιότητα αέρα

Ρυθμός εν. αέρα μέσω συστ. αερισμού με αέρα προσαγωγής0.84 1/h Αερισμός με ανάκτηση θερμότητας / ενθαλπίας το καλοκαίρι
Χωρίς

Αυτόματη παράκαμψη, ελεγχόμενη από τη διαφορά θερμοκρασίας x
Αυτόματη παράκαμψη, ελεγχόμενη από τη διαφορά ενθαλπίας

Πάντα

Ρυθμός εν. αέρα μέσω συστ. αέρα απαγωγής: 1/h
Ειδική κατανάλωση ισχύος (για σύστημα αέρα απαγωγής): 0.20 Wh/m³

Ρυθμός εναλλαγής αέρα μέσω αερισμού παραθύρων: 0.00 1/h

Πραγματικός ρυθμός εναλλαγής αέρα
nV,sy stem η∗SHX ηΗ Ρ nV,equi,f raction

1/h 1/h

Εξωτερικό nV,e 0.840 *(1- 0% )*(1- 0.76 ) = 0.201
χωρίς ανάκτηση θερμότητας 0.840 *(1- 0% ) = 0.840
Έδαφος nL,g 0.840 *    0%  *(1- 0.76 ) = 0.000
χωρίς ανάκτηση θερμότητας 0.840 *    0% = 0.000

Διαπερατότητα αερισμού
VV nV,equi,f raction cAir   
m³ 1/h      Wh/(m³K)

εξωτερικό HV,e 810 * 0.201 * 0.33 = 53.7 W/K

χωρίς ανάκτηση θερμότητας 810 * 0.840 * 0.33 = 224.4 W/K

έδαφος HV,g 810 * 0.000 * 0.33 = 0.0 W/K

χωρίς ανάκτηση θερμότητας 810 * 0.000 * 0.33 = 0.0 W/K
Διείσδυση, παράθυρα, σύστ. αέρα απαγωγής 810 * 0.095 * 0.33 = 25.3 W/K

Πρόσθετος θερινός αερισμός για ψύξη

Πρόσθετη ρύθμιση αερισμού
Ελάχιστη αποδεκτή εσωτερική θερμοκρασία 22.0 °C

Τύπος πρόσθετου αερισμού

Νυχτερινός αερισμός μέσω παραθύρων, χειροκίνητος Τιμή νυχτερινού αερισμού 0.78 1/h

Αντίστοιχος ρυθμός εναλλαγής αέρα 1/h Ελέγχεται από (παρακαλώ επιλέξτε)
Μηχανικά, αυτόματα κατά τη λειτουργία, επιπλέον της βασικής εναλλαγής αέρα Διαφορά θερμοκρασίας x
Ελεγχόμενος αερισμός Ειδική κατανάλωση ισχύος Wh/m³ Διαφορά υγρασίας
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Εικόνα 10.83: Δευτερεύων υπολογισμός πρόσθετου νυχτερινού αερισμού για ψύξη, 

αναβαθμισμένη κατάσταση.  

  

Δευτερεύων υπολογισμός: Πρόσθετος νυχτερινός αερισμός για ψύξη
Τιμή εναλλαγής αέρα κατά τη διάρκεια πρόσθετου νυκτερινού αερισμού μέσω  παραθύρων

Περιγραφή

Μειωτικός συντελεστής

Οριακές συνθήκες κλιματικών δεδομένων
Διαφορά θερμοκρασίας εσωτερικά-εξωτερικά 1 1 1 1 1 1 K
Ταχύτητα του ανέμου 0 0 0 0 0 0 m/s

Συστάδα παραθύρων 1
Ποσότητα 2
Καθαρό πλάτος 0.74 m
Καθαρό ύψος 0.62 m
Ανακλινόμενο παράθυρο (επιλέξτε αν είναι κατάλληλο)
Πλάτος ανοίγματος (για ανακλινόμενα παράθυρα) m

Συστάδα παραθύρων 2 (διαμπερής αερισμός)
Ποσότητα 2
Καθαρό πλάτος 0.74 m
Καθαρό ύψος 0.62 m
Ανακλινόμενο παράθυρο (επιλέξτε αν είναι κατάλληλο)
Πλάτος ανοίγματος (για ανακλινόμενα παράθυρα) m

Διαφορά ύψους από το παράθυρο 1 2.95 m

Σύνολο

Αποτέλεσμα: Τιμές νυχτερινού αερισμού 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 1/h
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10.13 Φύλλο εργασίας Καλοκαίρι: Υπολογισμός πιθανότητας 

υπερθέρμανσης  

Το μέτρο της θερμικής άνεσης του καλοκαιριού ορίζεται ως η συχνότητα κατά την οποία 

οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν το καθορισμένο όριο άνεσης 3�� εκφραζόμενο ως 

ποσοστό του συνολικού χρόνου του έτους. Η προεπιλεγμένη 3�� που χρησιμοποιείται 

στο PHPP είναι 25 °C, ωστόσο διαφορετικές θερμοκρασίες μπορούν να καθοριστούν για 

σύγκριση στο φύλλο εργασίας Έλεγχος Κριτηρίων. Όσο χαμηλότερη είναι η συχνότητα με 

την οποία οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν το 3��, τόσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο 

άνεσης.  

 

Όταν η συχνότητα των θερμοκρασιών που υπερβαίνουν το όριο άνεσης, (ℎ®¯�j°±) 25 ° C 

υπερβαίνει το 10%, θα χρειαστούν πρόσθετα θερινά μέτρα προστασίας. Συνιστάται η 

συχνότητα υπερθέρμανσης να μην ξεπερνά το 5%, προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλή 

άνεση για το καλοκαίρι.  

 

Οι μέθοδοι που εφαρμόζονται στο φύλλο εργασίας Καλοκαίρι βασίζονται σε ένα μοντέλο 

δυναμικής μονής ζώνης που υπολογίζει μια ετήσια καμπύλη θερμοκρασίας για ένα 

σενάριο χωρίς ενεργητική ψύξη. Οι θερμοκρασίες ταξινομούνται κατόπιν, κατά μέγεθος 

για να δημιουργήσουν μια ετήσια καμπύλη θερμοκρασίας/διάρκειας. Μια γραμμή που 

ταιριάζει καλύτερα στο εγγύς όριο του επιθυμητού ορίου θερμοκρασίας δίνει το ποσοστό 

του χρόνου κατά τον οποίο οι εσωτερικές θερμοκρασίες υπερβαίνουν το επιθυμητό όριο. 

Αυτή η μέθοδος επιτρέπει τον προσδιορισμό της αποδεκτότητας της εσωτερικής 

θερμοκρασίας χωρίς ωριαία δεδομένα για το κλίμα και με μικρό μόνο αριθμό 

καταχωρήσεων.  

 

Ως αποτέλεσμα σε αυτό το φύλλο εργασίας εμφανίζονται οι χάρτες θερμοκρασίας για 

εξωτερικές και εσωτερικές θερμοκρασίες, ενώ ένα άλλο γράφημα δείχνει την ποσότητα 

των διαφορετικών εισροών αερισμού που βασίζονται στις συνθήκες αερισμού. Ολόκληρη 

η διαδικασία υπολογισμού προϋποθέτει τον καθορισμό των οριακών συνθηκών κατά τη 

θερινή περίοδο (π.χ. παράκαμψη ΑΘ, χωρίς θέρμανση), επομένως οι τιμές που 

εμφανίζονται ισχύουν μόνο για τους καλοκαιρινούς μήνες.  
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10.13.1 Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης  

 

Εικόνα 10.84: Χάρτης θερμοκρασίας, υφιστάμενη κατάσταση. 

 

Εικόνα 10.85: Εισροές αερισμού, υφιστάμενη κατάσταση. 
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10.13.2 Μελέτη αναβαθμισμένης κατάστασης  

 
Εικόνα 10.86: Χάρτης θερμοκρασίας, αναβαθμισμένη κατάσταση. 

Εικόνα 10.87: Εισροές αερισμού, αναβαθμισμένη κατάσταση. 
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10.14 Φύλλο εργασίας Ψύξη: Υπολογισμός της αισθητής ωφέλιμης 

απαίτησης ψύξης 

Η εφαρμογή των αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται στα φύλλα εργασίας Ψύξη, Μονάδες 

Ψύξης και Φορτίο Ψύξης, είναι βασισμένη στην υπόθεση ότι οι αρχές της 

ελαχιστοποίησης του φορτίου θέρμανσης εφαρμόζονται αυστηρά το καλοκαίρι. Για την 

επίτευξη υψηλής ενεργειακής απόδοσης στο Παθητικό Κτίριο, είναι ιδιαίτερα σημαντική η 

επαρκής μείωση των ηλιακών θερμικών φορτίων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, με τη χρήση 

συστημάτων εξωτερικής σκίασης για τα κουφώματα, με την εγκατάσταση καλής μόνωσης 

ή τη χρήση υψηλής ποιότητας ανακλαστικών επιφανειών στους τοίχους και τις οροφές. 

Επιπρόσθετα, για την επίτευξη πολύ χαμηλών τιμών απαίτησης ψύξης, τα εσωτερικά 

θερμικά φορτία πρέπει να ελαχιστοποιηθούν.  

 

Στην περίπτωση ενός κτιρίου όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ένα σύστημα ενεργητικής 

ψύξης, το φύλλο εργασίας Ψύξη υπολογίζει την απαίτηση ωφέλιμης ψύξης. Παρόμοια με 

την ετήσια απαίτηση θέρμανσης, η απαίτηση ωφέλιμης ψύξης αντιπροσωπεύει το ποσό 

θερμότητας, το οποίο πρέπει να εξαχθεί από το κτίριο κατά τη διάρκεια του έτους, ούτως 

ώστε να εξασφαλιστεί η θερμική άνεση του εσωτερικού χώρου. Οι υπολογισμοί αυτοί 

αντιπροσωπεύουν μόνο την αισθητή ποσότητα της ενέργειας ψύξης. Αυτό σημαίνει ότι 

δεν συμπεριλαμβάνονται ακόμη οι συνεισφορές ενέργειας που απαιτούνται για 

αφύγρανση ή οι απώλειες του συστήματος ψύξης.  

 

Ο αλγόριθμος υπολογισμού, όπως στη μηνιαία μέθοδο, βασίζεται στο Ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 13790. Η λειτουργικότητα είναι πολύ παρόμοια, αλλά οι οριακές συνθήκες 

είναι διαφορετικές. Συγκρίσεις αυτών των αποτελεσμάτων με δυναμικές προσομοιώσεις 

κτιρίων παρουσιάζουν καλή συμφωνία. Σε αντίθεση με το ΕΝ 13790, ο νυχτερινός 

αερισμός συμπεριλήφθηκε επίσης [38].  

 

Όπως και στη μηνιαία μέθοδο για την χειμερινή περίοδο, έτσι και το καλοκαιρινό μηνιαίο 

ισοζύγιο παρίσταται γραφικά. Εξαιτίας των επιδράσεων αποθήκευσης, οι μηνιαίες 

μεμονωμένες τιμές δεν συμφωνούν πάντοτε επακριβώς με την πραγματική απαίτηση 

ψύξης (όπως στην χειμερινή περίπτωση).  

 

Αφότου ο αερισμός θεωρήθηκε συχνά μεγαλύτερης σημασίας για την ενεργειακή 

απαίτηση ψύξης και τη θερινή άνεση, το φύλλο εργασίας Ψύξη περιλαμβάνει επιπλέον 

ένα διάγραμμα στο οποίο απεικονίζονται οι διάφορες μηνιαίες τιμές αναφοράς για τον 

αερισμό. Αυτές οι τιμές αναφοράς (σε W/K) υποδεικνύουν το πόσο στενά συνδυάζεται το 

εσωτερικό του κτιρίου με τον εξωτερικό αέρα (ή το έδαφος στην περίπτωση ενός 

γεωεναλλάκτη) διαμέσου των αντίστοιχων ποσοτήτων αέρα.  

 

Εν τέλει, το ισοζύγιο της περιόδου ψύξης των ροών θερμότητας φαίνεται στο χαμηλότερο 

τμήμα του φύλλου εργασίας, από το οποίο είναι εύκολο να προσδιοριστούν οι επιφάνειες 

που επιδέχονται βελτιώσεων.  
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Επιπλέον, η ωφέλιμη απαίτηση ενέργειας για αφύγρανση εξακριβώνεται στο φύλλο 

εργασίας Ψύξη. Οι μηνιαίες εικόνες εμφανίζονται επάνω στη δεξιά πλευρά του φύλλου 

εργασίας, μαζί με την ωφέλιμη απαίτηση για αισθητή ψύξη. Ακριβής εξισορρόπηση 

υγρασίας υπό εξέταση μπορεί να βρεθεί στο φύλλο εργασίας Μονάδες Ψύξης. 

 

10.14.1 Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης 

 

Εικόνα 10.88: Ειδική ενέργεια ψύξης (μηνιαία μέθοδος) υφιστάμενης κατάστασης. 

Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Oκτ Noέ Δεκ Έτος

Βαθμοώρες - Εξωτερικά 11.8 10.6 9.7 7.3 4.0 0.3 -1.6 -1.6 1.7 4.7 7.7 10.6 65 kKh

Βαθμοώρες - Έδαφος 4.7 4.4 4.8 4.3 3.9 0.6 0.2 0.1 3.0 3.4 3.7 4.4 37 kKh

Απώλειες - Εξωτερικά 29522 26637 24350 18225 9777 368 -4601 -4524 3854 11498 19188 26699 160993 kWh

Απώλειες - Έδαφος 2597 2418 2615 2349 2164 314 124 44 1623 1864 2059 2396 20567 kWh

Απώλειες θερινού αερισμού 4259 3847 3397 2448 1267 251 49 0 585 1506 2611 3792 24012 kWh

Σύνολο ειδικών απωλειών καλοκαιριού 113.4 102.6 94.7 71.8 41.2 2.9 -13.8 -14.0 18.9 46.4 74.4 102.6 641.1 kWh/m²

Ηλιακό φορτίο Βορράς 1 1 2 3 3 4 4 3 2 2 1 1 28 kWh

Ηλιακό φορτίο Ανατολή 32 30 52 63 72 75 80 78 56 44 32 23 638 kWh

Ηλιακό φορτίο Νότος 309 258 352 308 272 249 269 330 353 333 329 249 3612 kWh

Ηλιακό φορτίο Δύση 65 76 128 158 195 203 211 202 150 102 84 60 1634 kWh

Ηλιακό φορτίο Οριζ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh

Ηλιακό φορτίο Αδιαφανή 576 555 874 975 1088 1122 1179 1169 947 755 629 465 10334 kWh

Εσωτερικά θερμικά κέρδη 2132 1926 2132 2063 2132 2063 2132 2132 2063 2132 2063 2132 25105 kWh

Σύνολο ειδικών ηλιακών φορτίων + εσωτερικών9.7 8.9 11.0 11.1 11.7 11.6 12.1 12.2 11.1 10.5 9.8 9.1 129.0 kWh/m²

Συντελεστής αξιοποίησης απωλειών 9% 9% 12% 15% 28% 98% 100% 100% 52% 22% 13% 9% 10%

Απαίτηση ωφέλιμης ενέργειας ψύξης 5 5 13 26 110 2803 8303 8396 448 59 15 6 20188 kWh

Ειδική απαίτηση ψύξης 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 8.7 25.9 26.2 1.4 0.2 0.0 0.0 63.0 kWh/m²

Ειδική απαίτηση αφύγρανσης 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 kWh/m²

Αναλογία αισθητής 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 99%
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Εικόνα 10.89: Θερινός αερισμός, υφιστάμενη κατάσταση. 
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Εικόνα 10.90: Ενεργειακό ισοζύγιο ψύξης, υφιστάμενη κατάσταση. 
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10.14.2 Μελέτης αναβαθμισμένης κατάστασης 

 

 

Εικόνα 10.91: Εικόνα 10.92: Ειδική ενέργεια ψύξης (μηνιαία μέθοδος) αναβαθμισμένης 

κατάστασης. 

 

Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Oκτ Noέ Δεκ Έτος

Βαθμοώρες - Εξωτερικά 12.0 10.8 9.9 7.5 4.1 0.3 -1.6 -1.6 1.7 4.7 7.8 10.8 66 kKh

Βαθμοώρες - Έδαφος 5.5 5.5 6.1 5.5 4.8 2.3 1.5 0.9 0.8 2.8 3.5 4.6 44 kKh

Απώλειες - Εξωτερικά 6001 5416 4946 3696 1971 76 -595 -582 765 2327 3896 5427 33343 kWh

Απώλειες - Έδαφος 453 450 503 451 397 189 122 76 69 228 288 379 3606 kWh

Απώλειες θερινού αερισμού 4302 3885 3431 2472 1280 254 50 0 590 1521 2637 3830 24251 kWh

Σύνολο ειδικών απωλειών καλοκαιριού 33.2 30.1 27.4 20.4 11.3 1.6 -1.3 -1.6 4.4 12.6 21.1 29.8 189.0 kWh/m²

Ηλιακό φορτίο Βορράς 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 0 13 kWh

Ηλιακό φορτίο Ανατολή 27 25 44 53 61 63 68 66 48 37 27 20 539 kWh

Ηλιακό φορτίο Νότος 267 223 303 266 235 215 232 285 305 288 284 215 3117 kWh

Ηλιακό φορτίο Δύση 63 74 124 153 190 198 205 197 146 99 82 59 1589 kWh

Ηλιακό φορτίο Οριζ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh

Ηλιακό φορτίο Αδιαφανή 95 94 150 170 193 200 210 206 164 128 105 77 1791 kWh

Εσωτερικά θερμικά κέρδη 898 811 898 869 898 869 898 898 869 898 869 898 10574 kWh

Σύνολο ειδικών ηλιακών φορτίων + εσωτερικών4.2 3.8 4.7 4.7 4.9 4.8 5.0 5.1 4.7 4.5 4.2 3.9 54.4 kWh/m²

Συντελεστής αξιοποίησης απωλειών 13% 13% 17% 23% 43% 100% 100% 100% 92% 36% 20% 13% 20%

Απαίτηση ωφέλιμης ενέργειας ψύξης 0 0 0 0 1 1029 2039 2158 217 0 0 0 5444 kWh

Ειδική απαίτηση ψύξης 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 6.3 6.7 0.7 0.0 0.0 0.0 16.8 kWh/m²

Ειδική απαίτηση αφύγρανσης 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 kWh/m²

Αναλογία αισθητής 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 92%
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Εικόνα 10.93: Θερινός αερισμός, αναβαθμισμένη κατάσταση. 
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Εικόνα 10.94: Ενεργειακό ισοζύγιο ψύξης, αναβαθμισμένη κατάσταση. 
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Πίνακας 10.5: Ποσοστιαία μεταβολή απωλειών και κερδών της περιόδου ψύξης μεταξύ 

υφιστάμενης και αναβαθμισμένης κατάστασης. 

 

Υφιστάμενη 

Κατάσταση 

[kWh/!�a] 

Αναβαθμισμένη 

Κατάσταση 

[kWh/!�a] 

Ποσοστιαία 

Μεταβολή [%] 

Απώλειες μέσω Εξωτερικών 

Τοίχων -Εξωτερικού Αέρα 
214.5 3.5 - 98.37 

Απώλειες μέσω Εξωτερικών 

Τοίχων -Έδαφος 
26.3 1.4 - 94.68 

Απώλειες μέσω Οροφής - 

Εξωτερικός Αέρα 
47.8 1.3 - 97.28 

Απώλειες μέσω Οροφής 

Υπογείου 
38.4 2.0 - 94.79 

Απώλειες μέσω Δαπέδου - 

Εξωτερικός Αέρας 
11.0 0.3 - 97.27  

Απώλειες μέσω Γείτονα 4.1 0.5 - 87.80 

Απώλειες μέσω Κουφωμάτων 94.5 1.5 - 98.41 

Απώλειες μέσω Εξωτερικών 

Πορτών 
9.7 0.1 - 98.97 

Απώλειες Αερισμού 253.5 17.5 - 93.10 

Απαίτηση Ψύξης 63.0 16.8 - 73.33 

Ηλιακά Θερμικό Φορτίο 50.7 12.5 - 75.35 

Εσωτερικό Θερμικό Φορτίο 78.3 16.5 - 78.93 

Θερμικά Κέρδη από 

Θερμογέφυρες 
58.6 1.1 - 98.12 

Μη Ωφέλιμες Θερμικές 

Απώλειες 
575.1 14.8 - 97.43 
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10.15 Φύλλο εργασίας Μονάδες Ψύξης: Υπολογισμός της 

ενεργειακής απαίτησης για ψύξη χώρου και αφύγρανση 

Σε αυτό το φύλλο εργασίας καθορίζεται η συνολική τελική ενεργειακή απαίτηση για 

(αισθητή) ψύξη και αφύγρανση. Ακόμη, το φύλλο εργασίας αυτό συμπεριλαμβάνει 

πληροφορίες σχετικά με τις μονάδες ψύξης οι οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κι 

έτσι πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πρωταρχικό ενεργειακό ισοζύγιο του κτιρίου. Το 

φύλλο εργασίας υπολογίζει το αισθητό και λανθάνον ποσοστό της συνολικής απαίτησης 

ψύξης για καθεμία από τις επιλεγμένες μονάδες ψύξης. 

 

Στο παρόν φύλλο εργασίας είναι δυνατή η επιλογή μιας εκ των ακόλουθων τεσσάρων 

διαφορετικών διαδικασιών για ψύξη:  

 Αέρας προσαγωγής ψύξης. 

 Κυκλοφορία ψύξης π.χ. fan-coils ή μονάδες split.  

 Επιφανειακή ψύξη χωρίς αφύγρανση.  

 Επιπρόσθετη αφύγρανση χωρίς αισθητή ψύξη.  

10.15.1 Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης 

 

 

Εικόνα 10.95: Επιλογή μονάδας ψύξης και σύνοψη αποτελεσμάτων αισθητής και 

λανθάνουσας ψύξης, υφιστάμενη κατάσταση. 

  

x Δροσισμός από μονάδες εκπομπής

επιλέξτε αν είναι κατάλληλο
Εποχιακός βαθμός απόδοσης ενέργειας 4.0

Αισθητή Λανθάνουσα COP Κατανάλωση ρεύματος (kWh/a) Αναλογία αισθητής

kWh/(m²a) kWh/(m²a) kWh/(m²a)

Συνολική ωφέλιμη ψύξη 63.0 0.3 99%

Συνεισφορά ψύξης από:

Ψύξη με νωπό αέρα ( +  ) / 5.0 =

Ψύξη με ανακυκλοφορία ( +  ) / 3.5 =

Αφύγρανση   / = 0%

Εναπομείνουσα ψύξη για μονάδες εκπομπής 63.0   / 4.0 = 15.7 100%

Διανομή ψύξης   / 4.0 = 100%

Συνολική ( 63.0 + 0.0  ) / 4.0 = 15.7 100%

(Ναι/Όχι)

Μη ικανοποιημένη απαίτηση 0.0 0.3 Καλύφθηκε η απαίτηση ψύξης; Ναι
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Εικόνα 10.96: Φορτία υγρασίας και απομάκρυνση υγρασίας, υφιστάμενη κατάσταση.  

  

Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Oκτ Noέ Δεκ Έτος

Εσωτερικές πηγές υγρασίας 2.1 1.9 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 25 kWh/m²

Διείσδυση/Κουφώματα/Σύστημα αέρα απαγωγής -36.7 -33.9 -33.0 -27.3 -19.4 -9.7 -4.3 -5.1 -8.2 -16.2 -23.1 -33.0 -250 kWh/m²

Σύστημα αερισμού με αέρα προσαγωγής 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 kWh/m²

Θερινός αερισμός κουφώματα 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.7 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2 kWh/m²

Θερινός αερισμός μηχανικός 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 kWh/m²

Συνολικό φορτίο υγρασίας 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 kWh/m²
Αφύγρανση μέσω ψύξης με αέρα προσαγωγής 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 kWh/m²
Αφύγρανση με κυκλοφορική ψύξη 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 kWh/m²
Πρόσθετη αφύγρανση 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 kWh/m²

Συνολική αφύγρανση 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Περιττή αφύγρανση 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 kWh/m²

Υπολειπόμενη αφύγρανση 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 kWh/m²
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Υπολειπόμενη αφύγρανση
Θερινός αερισμός μηχανικός
Περιττή αφύγρανση
Θερινός αερισμός κουφώματα
Πρόσθετη αφύγρανση
Διείσδυση/Κουφώματα/Σύστημα αέρα απαγωγής
Αφύγρανση με κυκλοφορική ψύξη
Σύστημα αερισμού με αέρα προσαγωγής
Αφύγρανση μέσω ψύξης με αέρα προσαγωγής
Εσωτερικές πηγές υγρασίας



Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Κτιρίων - Αγγελική Κιτσοπούλου - Αθήνα, 2022 

 

 
281 January 11, 2022 

10.15.2 Μελέτη αναβαθμισμένης κατάστασης 

 

 

Εικόνα 10.97: Επιλογή μονάδας ψύξης και σύνοψη αποτελεσμάτων αισθητής και 

λανθάνουσας ψύξης, αναβαθμισμένη κατάσταση. 

 

 

x Ψύξη με νωπό αέρα
επιλέξτε αν είναι κατάλληλο

On/Off λειτουργία (επιλέξτε αν είναι κατάλληλο)

Μεγ. ψυκτική ικανότητα (αισθητή + λανθάνουσα) 12.0 kW
Μείωση θερμοκρασίας ξηρή 51.9 K
Εποχιακός βαθμός απόδοσης ενέργειας 5.0

Αισθητή Λανθάνουσα COP Κατανάλωση ρεύματος (kWh/a) Αναλογία αισθητής

kWh/(m²a) kWh/(m²a) kWh/(m²a)

Συνολική ωφέλιμη ψύξη 16.8 1.5 92%

Συνεισφορά ψύξης από:

Ψύξη με νωπό αέρα ( 16.8 + 6.4  ) / 5.0 = 4.6 72%

Ψύξη με ανακυκλοφορία ( +  ) / 0.0 =

Αφύγρανση   / = 0%

Εναπομείνουσα ψύξη για μονάδες εκπομπής   / 6.0 = 100%

Διανομή ψύξης   / 5.0 = 100%

Συνολική ( 16.8 + 6.4  ) / 5.0 = 4.6 72%

(Ναι/Όχι)

Μη ικανοποιημένη απαίτηση 0.0 0.0 Καλύφθηκε η απαίτηση ψύξης; Ναι

Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Oκτ Noέ Δεκ Έτος

Εσωτερικές πηγές υγρασίας 2.1 1.9 2.1 2.0 2.1 2.0 2.1 2.1 2.0 2.1 2.0 2.1 25 kWh/m²

Διείσδυση/Κουφώματα/Σύστημα αέρα απαγωγής -1.0 -0.9 -0.9 -0.7 -0.5 -0.3 -0.1 -0.1 -0.2 -0.4 -0.6 -0.9 -7 kWh/m²

Σύστημα αερισμού με αέρα προσαγωγής -8.8 -8.1 -7.9 -6.5 -4.6 -2.3 -1.0 -1.2 -2.0 -3.9 -5.5 -7.9 -60 kWh/m²

Θερινός αερισμός κουφώματα 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.7 -0.3 0.0 -1.9 0.0 0.0 0.0 -4 kWh/m²

Θερινός αερισμός μηχανικός 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 kWh/m²

Συνολικό φορτίο υγρασίας 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1 kWh/m²
Αφύγρανση μέσω ψύξης με αέρα προσαγωγής 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 6 kWh/m²
Αφύγρανση με κυκλοφορική ψύξη 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 kWh/m²
Πρόσθετη αφύγρανση 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 kWh/m²

Συνολική αφύγρανση 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 6

Περιττή αφύγρανση 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 5 kWh/m²

Υπολειπόμενη αφύγρανση 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 kWh/m²
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Εικόνα 10.98: Φορτία υγρασίας και απομάκρυνση υγρασίας, αναβαθμισμένη 

κατάσταση. 

10.16 Φύλλο εργασίας ΖΝΧ + Διανομή: Υπολογισμός των θερμικών 

απωλειών μέσω των υδραυλικών εγκαταστάσεων 

10.16.1 Οδηγίες συμπλήρωσης του φύλλου εργασίας 

Το φύλλο εργασίας υπολογίζει την απαίτηση ωφέλιμης ενέργειας για ζεστό νερό και τις 

θερμικές απώλειες εξαιτίας των διαφορετικών συστημάτων διανομής και αποθήκευσης 

για θέρμανση, ζεστό νερό και ψύξη. 

10.16.1.1 Διανομή για θέρμανση χώρων 

Οι απώλειες θερμότητας του συστήματος διανομής για θέρμανση χώρων υπολογίζονται 

σε αυτό το τμήμα. Η απαραίτητη εισαγωγή περιλαμβάνει το μήκος του δικτύου αγωγών 

και άλλα χαρακτηριστικά αγωγών (ονομαστική διάμετρος, πάχος μόνωσης και 

χαρακτηριστικά της μόνωσης) από τα οποία μπορεί να υπολογιστούν οι ειδικές απώλειες 

θερμότητας ανά μέτρο μήκους αγωγών. 

 

Στην πράξη, πρόσθετες απώλειες θερμότητας προκαλούνται από θερμογέφυρες στη 

μόνωση του αγωγού. Στο PHPP αυτές οι θερμογέφυρες λαμβάνονται υπόψη με μια γενική 

τυποποιημένη τιμή - για την οποία υπάρχουν τρία διαφορετικά επίπεδα ποιότητας: (1) 

χωρίς μέτρα βελτιστοποίησης, (2) μέτρια μέτρα ποιότητας και (3) καλές λύσεις μόνωσης. 

Άλλες απαραίτητες εισαγωγές περιλαμβάνουν τη θερμοκρασία σχεδιασμού ροής 
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Υπολειπόμενη αφύγρανση
Θερινός αερισμός μηχανικός
Περιττή αφύγρανση
Θερινός αερισμός κουφώματα
Πρόσθετη αφύγρανση
Διείσδυση/Κουφώματα/Σύστημα αέρα απαγωγής
Αφύγρανση με κυκλοφορική ψύξη
Σύστημα αερισμού με αέρα προσαγωγής
Αφύγρανση μέσω ψύξης με αέρα προσαγωγής
Εσωτερικές πηγές υγρασίας
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προσαγωγής του κυκλώματος θέρμανσης και το θερμικό φορτίο σχεδιασμού και αν 

υπάρχει ή όχι έλεγχος θερμοκρασίας ροής προσαγωγής. 

 

10.16.1.2 Διανομή και ωφέλιμη θερμότητα για ΖΝΧ 

Για τον υπολογισμό της απαίτησης ωφέλιμης θερμότητας για ΖΝΧ, η απαίτηση ΖΝΧ σε 

λίτρα ανά άτομο απαιτείται ως εισαγωγή. Διακρίνεται η απαίτηση ΖΝΧ για ντους (κύριες 

καταναλώσεις σε κτίρια κατοικιών) και άλλες χρήσεις. Οι ποσότητες νερού θα πρέπει να 

δίνονται με θερμοκρασία αναφοράς 60 °C. Για τα Παθητικά Κτίρια με χρήση κτιρίων 

κατοικίας, καθορίζονται τα 25 λίτρα ανά άτομο ημερησίως στους 60 °C ως τυπική τιμή (16 

λίτρα για ντους και 9 λίτρα για άλλες χρήσεις). 

 

Tα περισσότερα συστήματα κεντρικής τροφοδοσίας θερμότητας περιλαμβάνουν ένα 

δοχείο αδρανείας στο οποίο το νερό διατηρείται συνεχώς τουλάχιστον στη θερμοκρασία 

χρήσης και συνήθως υψηλότερη. Λόγω της μόνιμης υψηλής διαφοράς θερμοκρασίας και 

της συγκριτικά μεγάλης επιφάνειας, οι απώλειες θερμότητας από μια τέτοια δεξαμενή 

αποθήκευσης δεν πρέπει να αγνοούνται. 

10.16.1.3 Θερμικές απώλειες δεξαμενής αποθήκευσης 

Η απόδοση μιας δεξαμενής αποθήκευσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πάχος και 

την ποιότητα της μόνωσης. Ο ρυθμός θερμικών απωλειών από διαφορετικές δεξαμενές 

αποθήκευσης θερμότητας μπορεί να ληφθεί από εκθέσεις δοκιμών ή τεχνικά φυλλάδια 

του χρησιμοποιούμενου προϊόντος. Τα δεδομένα του κατασκευαστή περιλαμβάνουν 

συνήθως την απόδοση της δεξαμενής αποθήκευσης με δεδομένα σχετικά με τις θερμικές 

απώλειες, κατά κανόνα είτε ως τη μέση ποσότητα εκλυόμενης θερμότητας σε W/K 

(ρυθμός θερμικών απωλειών) είτε ως απώλεια ενέργειας εν αναμονή σε kWh ανά ημέρα.  

Για βοήθεια στο PHPP, παρέχεται ένας βοηθητικός υπολογισμός για κάθε δεξαμενή 

αποθήκευσης με τον οποίο μπορεί να εκτιμηθεί ο ρυθμός θερμικών απωλειών σύμφωνα 

με τον κανονισμό της ΕΕ αριθ. 812/2013. Ο όγκος δεξαμενής αποθήκευσης και η κλάση 

απόδοσης είναι απαραίτητα γι’ αυτό. 

 

Η εμπειρία στην πράξη έχει δείξει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι πραγματικές 

θερμικές απώλειες από μια δεξαμενή αποθήκευσης είναι σημαντικά υψηλότερες από τις 

αναφερόμενες. Ανεξάρτητα από το μέγεθος της δεξαμενής αποθήκευσης, θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη επιπλέον απώλειες μέχρι 0,5 - 3 W/K, ανάλογα με την ποιότητα της 

εγκατάστασης - ή σημαντικά μεγαλύτερες εάν μετάδοση θερμότητας λαμβάνει χώρα πίσω 

από τη μόνωση. Υπάρχουν τρεις κύριοι λόγοι για πρόσθετες καταναλώσεις, στους οποίους 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την επιλογή της δεξαμενής αποθήκευσης και 

κατά την εγκατάσταση:  

 Θερμογέφυρες στη μόνωση (π.χ. αχρησιμοποίητες συνδέσεις, βάση της 

δεξαμενής αποθήκευσης κ.λπ.)  
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 Μετάδοση θερμότητας πίσω από τη μόνωση, εάν αυτή δεν εφαρμόζει 

επακριβώς  

 (Μικρο) κυκλοφορία σε αχρησιμοποίητες συνδέσεις. Οι απώλειες μπορούν να 

μειωθούν ουσιαστικά εδώ με τη χρήση επιβραδυντών συναγωγής ή 

θερμοσιφώνων σε όλες τις συνδέσεις.  

10.16.2 Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης  

Στην υπό μελέτη πολυκατοικία, κάθε διαμέρισμα διαθέτει τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, ο 

οποίος είναι συνδεδεμένης με το ηλιακό θερμικό. Το παραγόμενο ΖΝΧ, σε κάθε 

διαμέρισμα διοχετεύεται σε 3 σημεία κατανάλωσης (1 στην κουζίνα και 2 στο μπάνιο).  Οι 

πληροφορίες που παρουσιάζονται στην Εικόνα 10.99 ισχύουν για αμφότερες τις 

καταστάσεις του υπό μελέτη κτιρίου. 

 

Εικόνα 10.99: Διανομή ΖΝΧ και αγωγοί ΖΝΧ, υφιστάμενη κατάσταση. 

Όσον αφορά στις θερμικές απώλειες των δεξαμενών, έχει ληφθεί υπόψη ότι κάθε 

δεξαμενή έχει χωρητικότητα 180 λίτρα, βρίσκεται εξωτερικά του κελύφους, ενώ οι τρεις 

από τις τέσσερις είναι ενεργειακής κλάσης E, με την τέταρτη να ανήκει στην ενεργειακή 

κλάση C. Οι δεξαμενές όμοιας ενεργειακής κλάσης ομαδοποιούνται πολλαπλασιάζοντας 

επί το πλήθους τους τον ρυθμό θερμικής απώλειας για την διεξαγωγή του υπολογισμού 

απωλειών. 

Εσωτερικά του θερμικού κελύφους

Διανομή ΖΝΧ 1 2 3 4

Θερμ. δωματίου από το οποίο περνάει ο αγωγός ϑX °C 20.0 20.0 20.0 20.0

Θερμοκρασία σχεδιασμού ροής προσαγωγής ϑdist °C 60.0 60.0 60.0 60.0

Αγωγοί ανακυκλοφορίας ΖΝΧ

Μήκος αγωγών ανακυκλοφορίας (ροή προσαγωγής + επιστροφής) LHS m 17.2 19.90 22.60 25.30

Ονομαστική διάμετρος αγωγού mm 35 35 35 35

Πάχος μόνωσης mm 0 0 0 0

Μόνωση με ανακλαστική επίστρωση; - x x x x

Θερμική αγωγιμότητα μόνωσης W/(mK) 0.030 0.030 0.030 0.030

Συντελεστής θερμικών απωλειών ανά m μονωμένου αγωγού W/(mK) 0.704 0.704 0.704 0.704

Ποιότητα μόνωσης στηριγμάτων, αναρτήσεων αγωγών, κλπ. - 1-Καθόλου 1-Καθόλου 1-Καθόλου 1-Καθόλου 

Συμπληρωματική τιμή θερμογέφυρας W/K 4.580 4.985 5.390 5.795

Συνολικός συντελεστής θερμικών απωλειών ανά m αγωγού Ψ W/(mK) 0.970 0.954 0.942 0.933

Ημερήσια περίοδος λειτουργίας ανακυκλοφορίας.  tdCirc h/d 16.0 16.0 16.0 16.0

Θερμοκρασία σχεδιασμού ροής επιστροφής ϑR °C 55 55 55 55

Περίοδος λειτουργίας ανακυκλοφορίας ανά έτος tCirc h/a 5840 5840 5840 5840

Ετήσια εκλυόμενη θερμότητα ανά m αγωγού q*Z kWh/m/a 212 209 206 204

Ετήσια θερμική απώλεια από τις γραμμές ανακυκλοφορίας QZ kWh/a 3653 4158 4663 5168

Εξωτερικά του θερμικού κελύφους

1 2 3 4

19.0 19.0 19.0 19.0

60.0 60.0 60.0 60.0

2.00 3.00 3.50 4.00

40 40 40 40

0 0 0 0

x x x x

0.030 0.030 0.030 0.030

0.804 0.804 0.804 0.804

1-Καθόλου 1-Καθόλου 1-Καθόλου 1-Καθόλου 

2.300 2.450 2.525 2.600

1.954 1.621 1.526 1.454

16.0 16.0 16.0 16.0

55 55 55 55

5840 5840 5840 5840

439 364 343 327

879 1093 1201 1308
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Εικόνα 10.100: Υπολογισμός θερμικών απωλειών των δεξαμενών ΖΝΧ, υφιστάμενη 

κατάσταση. 

 

 

Εικόνα 10.101: Συνολική απαίτηση ενέργειας για ζεστό νερό χρήσης, υφιστάμενη 

κατάσταση.  

10.16.3 Μελέτη αναβαθμισμένης κατάστασης  

Μέσω της προσεκτικής θερμομόνωσης των αγωγών κυκλοφορίας του ΖΝΧ, επιτυγχάνεται 

σημαντική εξοικονόμηση στην συνολική απαίτηση ΖΝΧ, κατά 77.74 %. Η μείωση στην 

απαίτηση ΖΝΧ, καθιστά δυνατή την κάλυψή της σε μεγάλο βαθμό από το σύστημα 

ηλιακού θερμικού, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, όπως εξετάζεται στην επόμενη 

Ενότητα.  

Θερμικές απώλειες δεξαμενής αποθήκευσης
Δεξαμενή 1 Δεξαμενή 2

Επιλογή δεξαμενής αποθήκευσης

Αποθήκευση απαραίτητη για ΑΘ
Σύνδεση ηλιακού ΖΝΧ x x

Ρυθμός θερμικής απώλειας W/K 1.8 7.2

Όγκος δεξαμενής litre 180 540
Ποσοστό εν αναμονή - 30% 30%

Τοποθέτηση δεξαμενής , εσωτερικά ή εξωτερικά του θερμικού κελύφους 2-Εξωτερικά 1-Εσωτερικά

Θερμοκρασία δωματίου Η/Μ εγκαταστάσεων °C 19.0 20.0
Τυπική θερμοκρασία δεξαμενής αποθήκευσης °C 60.0 60.0
Χειροκίνητη εισαγωγή θερμοκρασίας δεξαμενής °C

Μέσες θερμικές απώλειες δεξαμενής αποθήκευσης λόγω αναμονής W 22 86
Πρόσθετες θερμικές απώλειες δεξαμενής αποθήκευσης, ηλιακή λειτουργία W 52 202
Πιθανός συντελεστής αξιοποίησης θερμικών απωλειών --- ---

Ετήσιες θερμικές απώλειες δεξαμενής αποθήκευσης ΖΝΧ kWh/a 646 2523

Ετήσιες θερμικές απώλειες δοχείου αδρανείας --- ---

Βοηθητικός υπολογισμός- θερμικές απώλειες δεξαμενής αποθήκευσης σύμφωνες με τις κλάσεις απόδοσης της ΕΕ

Όγκος δεξαμενής αποθήκευσης Λίτρα 180.0 180.0

ErP κατηγοριοποίηση - C E

Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμική απώλεια σε κατάσταση αναμονής W 83 109

Ρυθμός θερμικών απωλειών για τον υπολογισμό του PHPP W/K 1.8 2.4

2-Μόνο ΖΝΧ 2-Μόνο ΖΝΧ

kWh/a kWh/(m²a)

25292 78.9

504%

kWh/a kWh/(m²a)

31548 98.4

Συνολική απαίτηση ενέργειας για ζεστό νερό χρήσης
Θερμικές απώλειες δικτύου διανομής και αποθήκευσης ΖΝΧ  QWL

Δείκτης αποδοτικότητας ΖΝΧ-διανομή + αποθήκευση ea,WL

Συνολική απαίτηση θέρμανσης συστήματος ΖΝΧ

Συμπεριλαμβανομένης της δεξαμενής αποθήκευσης  QgDHW
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Εικόνα 10.102: Διανομή ΖΝΧ και αγωγοί ΖΝΧ, αναβαθμισμένη κατάσταση. 

 

Εικόνα 10.103: Υπολογισμός θερμικών απωλειών των δεξαμενών ΖΝΧ, αναβαθμισμένη 

κατάσταση. 

Εσωτερικά του θερμικού κελύφους

Διανομή ΖΝΧ 1 2 3 4

Θερμ. δωματίου από το οποίο περνάει ο αγωγός ϑX °C 20.0 20.0 20.0 20.0

Θερμοκρασία σχεδιασμού ροής προσαγωγής ϑdist °C 60.0 60.0 60.0 60.0

Αγωγοί ανακυκλοφορίας ΖΝΧ

Μήκος αγωγών ανακυκλοφορίας (ροή προσαγωγής + επιστροφής) LHS m 17.2 19.9 22.6 25.30

Ονομαστική διάμετρος αγωγού mm 35 35 35 35

Πάχος μόνωσης mm 80 80 80 80

Μόνωση με ανακλαστική επίστρωση; - x x x x

Θερμική αγωγιμότητα μόνωσης W/(mK) 0.030 0.030 0.030 0.030

Συντελεστής θερμικών απωλειών ανά m μονωμένου αγωγού W/(mK) 0.106 0.106 0.106 0.106

Ποιότητα μόνωσης στηριγμάτων, αναρτήσεων αγωγών, κλπ. - 3 -Καλή 3 -Καλή 3 -Καλή 3 -Καλή

Συμπληρωματική τιμή θερμογέφυρας W/K 0.226 0.240 0.253 0.267

Συνολικός συντελεστής θερμικών απωλειών ανά m αγωγού Ψ W/(mK) 0.119 0.118 0.117 0.116

Ημερήσια περίοδος λειτουργίας ανακυκλοφορίας.  tdCirc h/d 16.0 16.0 16.0 16.0

Θερμοκρασία σχεδιασμού ροής επιστροφής ϑR °C 55 55 55 55

Περίοδος λειτουργίας ανακυκλοφορίας ανά έτος tCirc h/a 5840 5840 5840 5840

Ετήσια εκλυόμενη θερμότητα ανά m αγωγού q*Z kWh/m/a 26 26 26 25

Ετήσια θερμική απώλεια από τις γραμμές ανακυκλοφορίας QZ kWh/a 448 514 580 645

Θερμικές απώλειες δεξαμενής αποθήκευσης
Δεξαμενή 1

Επιλογή δεξαμενής αποθήκευσης

Αποθήκευση απαραίτητη για ΑΘ
Σύνδεση ηλιακού ΖΝΧ x

Ρυθμός θερμικής απώλειας W/K 2.8

Όγκος δεξαμενής litre 180
Ποσοστό εν αναμονή - 30%

Τοποθέτηση δεξαμενής , εσωτερικά ή εξωτερικά του θερμικού κελύφους 2-Εξωτερικά

Θερμοκρασία δωματίου Η/Μ εγκαταστάσεων °C 19.0
Τυπική θερμοκρασία δεξαμενής αποθήκευσης °C 60.0
Χειροκίνητη εισαγωγή θερμοκρασίας δεξαμενής °C 60.0

Μέσες θερμικές απώλειες δεξαμενής αποθήκευσης λόγω αναμονής W 34
Πρόσθετες θερμικές απώλειες δεξαμενής αποθήκευσης, ηλιακή λειτουργία W 80
Πιθανός συντελεστής αξιοποίησης θερμικών απωλειών ---

Ετήσιες θερμικές απώλειες δεξαμενής αποθήκευσης ΖΝΧ kWh/a 1006

Ετήσιες θερμικές απώλειες δοχείου αδρανείας ---

Βοηθητικός υπολογισμός- θερμικές απώλειες δεξαμενής αποθήκευσης σύμφωνες με τις κλάσεις απόδοσης της ΕΕ

Όγκος δεξαμενής αποθήκευσης Λίτρα 180.0

ErP κατηγοριοποίηση - A+

Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμική απώλεια σε κατάσταση αναμονής W 31

Ρυθμός θερμικών απωλειών για τον υπολογισμό του PHPP W/K 0.7

2-Μόνο ΖΝΧ

Εξωτερικά του θερμικού κελύφους

1 2 3 4

19.0 19.0 19.0 19.0

60.0 60.0 60.0 60.0

2.00 3.00 3.50 4.00

40 40 40 40

100 100 100 100

x x x x

0.030 0.030 0.030 0.030

0.102 0.102 0.102 0.102

3 -Καλή 3 -Καλή 3 -Καλή 3 -Καλή

0.150 0.155 0.158 0.160

0.177 0.154 0.147 0.142

16.0 16.0 16.0 16.0

55 55 55 55

5840 5840 5840 5840

40 35 33 32

80 104 116 128
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Εικόνα 10.104: Συνολική απαίτηση ενέργειας για ζεστό νερό χρήσης, αναβαθμισμένη 

κατάσταση. 

10.17 Φύλλο εργασίας Ηλιακό ΖΝΧ: Υπολογισμός της συνολικής 

θερμικής συνεισφοράς του ηλιακού θερμικού συστήματος στην 

παροχή ΖΝΧ 

Η ηλιακή συνεισφορά ενός τυπικού συστήματος για ηλιακή παραγωγή ΖΝΧ, όπως είναι 

συνηθισμένη για πανταχόθεν ελεύθερες κατοικίες ή μικρές πολυκατοικίες, μπορεί να 

υπολογιστεί με αυτό τον τρόπο. Στο παρόν φύλλο εργασίας λαμβάνονται υπόψη οι 

ακόλουθες παράμετροι:  

 Παροχή μόνο για ΖΝΧ ή συμπληρωματική θέρμανση, προτεραιότητα για ΖΝΧ ή 

θέρμανση σε περίπτωση συμπληρωματικής θέρμανσης.  

 Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη: θερμικές προδιαγραφές του ηλιακού συλλέκτη, 

διαθέσιμες από τους κατασκευαστές ή από τα πιστοποιητικά δοκιμών.  

 Οι προδιαγραφές όγκου και θερμικής ισχύος της δεξαμενής αποθήκευσης ΖΝΧ 

καθορίζονται στο φύλλο εργασίας ΖΝΧ + Διανομή.  

 Ωφέλιμη απαίτηση ενέργειας για παροχή ΖΝΧ ανάλογα με τον βαθμό χρήσης 

του κτιρίου και το μέγεθος των αγωγών. Αυτή η τιμή προέρχεται από το φύλλο 

εργασίας ΖΝΧ + Διανομή, συμπεριλαμβανομένων των θερμικών απωλειών 

διανομής και αποθήκευσης που εισάγεται εκεί.  

 Ηλιακή ακτινοβολία στην επιφάνεια του συλλέκτη: ανάλογα με τον 

προσανατολισμό και την κλίση της επιφάνειας του συλλέκτη. Οι τιμές 

ακτινοβολίας δίδονται από το φύλλο εργασίας Κλίμα ως μέσες μηνιαίες τιμές 

(kWh / m²a) ανάλογα με τη θέση ή την κλιματική περιοχή, αντίστοιχα.  

 Σκίαση της επιφάνειας του συλλέκτη: αντικείμενα (π.χ. δέντρα), αντίστοιχα, 

ανάλογα με την τοποθεσία. από τον ορίζοντα ή από ημιδιαφανή. 

10.17.1 Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης 

Κάθε διαμέρισμα διαθέτει τον δικό του σύστημα ηλιακού για την παραγωγή ΖΝΧ. Η 

συνολική επιφάνεια των συλλεκτών είναι 18 !�. Οι συλλέκτες είναι τοποθετημένοι στην 

ταράτσα της πολυκατοικίας με νότιο προσανατολισμό (188	 απόκλιση από τον βορρά) με 

Συνολική απαίτηση ενέργειας για ζεστό νερό χρήσης
Θερμικές απώλειες δικτύου διανομής και αποθήκευσης ΖΝΧ  QWL

Δείκτης αποδοτικότητας ΖΝΧ-διανομή + αποθήκευση ea,WL

Συνολική απαίτηση θέρμανσης συστήματος ΖΝΧ

Συμπεριλαμβανομένης της δεξαμενής αποθήκευσης  QgDHW

3620 11.2

158%

kWh/a kWh/(m²a)

9876 30.5
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κλίση 38	  από το οριζόντιο επίπεδο. Σε οριζόντια απόσταση 4.2 m  βρίσκεται το στηθαίο, 

ύψους 1 m, το οποίο αποτελεί το αντικείμενο σκίασης των συλλεκτών στον ορίζοντα 

(Εικόνα 10.105). 

 

Στην υφιστάμενη κατάσταση, τα συστήματα ηλιακού θερμικού καλύπτουν το 22% της 

ανάγκης παραγωγής ΖΝΧ, το οποίο ισοδυναμεί με 587 kg ���/a. Οι μηνιαίες ηλιακές 

θερμικές αποδόσεις και η μηνιαία ηλιακή θερμική συνεισφορά παρουσιάζονται 

αναλυτικά στην Εικόνα 10.106. 

 

 

Εικόνα 10.105: Φύλλο εργασίας ΗλιακόΖΝΧ, υφιστάμενη κατάσταση.  

Τοποθέτηση: Επιλογή από το φύλλο εργασίας 'Επιφάνειες' 37-Πλάκα Οροφής Συλλέκτης

Μέγεθος επιλεγμένης επιφάνειας 102 m² Υποστήριξη θέρμανσης (επιλέξτε αν είναι κατάλληλο)

Ελεύθερη επιφάνεια (λιγότερα θερμικά ηλιακά και ηλεκτρικά συστήματα) 83.8 m² Προτεραιότητα ΖΝΧ (επιλέξτε αν είναι κατάλληλο) x

Απόκλιση από Βορρά 188 °

Γωνία κλίσης από το οριζόντιο επίπεδο 38 °

Εναλλακτική εισαγωγή: Απόκλιση από Βορρά 188 °

Εναλλακτική εισαγωγή: Γωνία κλίσης από το οριζόντιο επίπεδο 38 °

Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη 18.00 m²

Ειδική επιφάνεια συλλέκτη 1.4 m²/Pers

Ύψος του πεδίου συλλεκτών 2.00 m 

Ύψος γραμμής του ορίζοντα hHori 1.00 m 

Οριζόντια απόσταση aHori 4.20 m

Πρόσθετος μειωτικός συντελεστής σκίασης rother 100%

Αποτελέσματα
Επιφάνεια 
προβολής Απόλυτη

στο έδαφος Απόδοση συστήματος Φ/Β αναφοράς ΠΕ Αν.el ΠΕ Αν.sol.therm

kWh/(m²Projected*a) kWh/a kWhel/a kWhprim-el/kWhel

kWhel 

kWhth*kWhprimel/kWhel

Συνολική ηλιακή συνεισφορά 22% 128.1 13038 3728 1.20 0.24

Ηλιακή συνεισφορά στο ΖΝΧ 22% 128.1 13038 3727.9 1.20 0.24

Ηλιακή συνεισφορά στη θέρμανση χώρου 0% 0.0 0 0.0 1.60

kgCO2eq/ a kgCO2eq/a

1-Συντελεστές CO2 GEMIS (Germany) 
kgCO2eq/ 
kWhFinal

0.045 5.8 587

Καθορισμός συντελεστών ΠΕ Αν.

6-Απλός επίπεδος συλλέκτης



Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Κτιρίων - Αγγελική Κιτσοπούλου - Αθήνα, 2022 

 

 
289 January 11, 2022 

 

Εικόνα 10.106: Μηνιαίες ηλιακές θερμικές αποδόσεις και η μηνιαία ηλιακή θερμική 

συνεισφορά, υφιστάμενη κατάσταση. 

10.17.2 Μελέτη αναβαθμισμένης κατάστασης  

Για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποσοστιαία κάλυψη της ανάγκης για ΖΝΧ (74 %), 

κρίθηκε αναγκαία η αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων συλλεκτών ηλιακής 

ενέργειας, με νέους μεγαλύτερου εμβαδού (26 !�).  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Oκτ Noέ Δεκ

Η
λ
ια
κ
ή

 κ
ά
λ
υ
ψ
η

Η
λ
ια
κ
ή

 α
κ
τι
ν
ο
β
ο
λ
ία

, α
π
α
ίτ
η
σ
η

 θ
έρ
μ
α
ν
σ
η
ς
 

[k
B

T
U

/m
on

th
]

Απαίτηση θέρμανσης
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Παραγωγή ρεύματος Φ/Β συστ. αναφοράς
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Εικόνα 10.107: Φύλλο εργασίας ΗλιακόΖΝΧ, αναβαθμισμένη κατάσταση. 

 

Ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η απαίτηση για ΖΝΧ μπορεί να καλυφθεί από τη 

λειτουργιά των συστημάτων ηλιακού θερμικού, καθιστώντας την πολυκατοικία, σε μεγάλο 

βαθμό ανεξάρτητη από τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος για τη θέρμανση του νερού 

(Εικόνα 10.108). 

  

Τοποθέτηση: Επιλογή από το φύλλο εργασίας 'Επιφάνειες' 37-Πλάκα Οροφής Συλλέκτης

Μέγεθος επιλεγμένης επιφάνειας 102 m² Υποστήριξη θέρμανσης (επιλέξτε αν είναι κατάλληλο)

Ελεύθερη επιφάνεια (λιγότερα θερμικά ηλιακά και ηλεκτρικά συστήματα) 75.8 m² Προτεραιότητα ΖΝΧ (επιλέξτε αν είναι κατάλληλο) x

Απόκλιση από Βορρά 188 °

Γωνία κλίσης από το οριζόντιο επίπεδο 38 °

Εναλλακτική εισαγωγή: Απόκλιση από Βορρά 188 °

Εναλλακτική εισαγωγή: Γωνία κλίσης από το οριζόντιο επίπεδο 38 °

Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη 26.00 m²

Ειδική επιφάνεια συλλέκτη 2.0 m²/Pers

Ύψος του πεδίου συλλεκτών 2.50 m 

Ύψος γραμμής του ορίζοντα hHori 0.00 m 

Οριζόντια απόσταση aHori 4.20 m

Πρόσθετος μειωτικός συντελεστής σκίασης rother 100%

Αποτελέσματα
Επιφάνεια 
προβολής Απόλυτη

στο έδαφος Απόδοση συστήματος Φ/Β αναφοράς ΠΕ Αν.el ΠΕ Αν.sol.therm

kWh/(m²Projected*a) kWh/a kWhel/a kWhprim-el/kWhel

kWhel 

kWhth*kWhprimel/kWhel

Συνολική ηλιακή συνεισφορά 74% 95.0 9673 5666 1.20 0.49

Ηλιακή συνεισφορά στο ΖΝΧ 74% 95.0 9673 5665.8 1.20 0.49

Ηλιακή συνεισφορά στη θέρμανση χώρου 0% 0.0 0 0.0 1.60

kgCO2eq/ a kgCO2eq/a

1-Συντελεστές CO2 GEMIS (Germany) 
kgCO2eq/ 
kWhFinal

0.045 4.3 435

Καθορισμός συντελεστών ΠΕ Αν.

6-Απλός επίπεδος συλλέκτης
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Εικόνα 10.108: Μηνιαίες ηλιακές θερμικές αποδόσεις και η μηνιαία ηλιακή θερμική 

συνεισφορά, αναβαθμισμένη κατάσταση. 

10.18 Φύλλο εργασίας Φωτοβολταϊκό: Υπολογισμός της απόδοσης 

από μια συστοιχία φωτοβολταϊκών πάνελ 

Για την περεταίρω ελαχιστοποίηση του κόστους των καταναλώσεων, τοποθετούνται 

μονοκρυσταλλικά πανέλα πυριτίου φωτοβολταϊκών επί της οροφής της πολυκατοικίας. Τα 

πανέλα τοποθετούνται οριζόντια (μηδενική κλίση) για ταχύτερη και ευκολότερη 

εγκατάσταση. Η ενσωμάτωσή τους στο σύστημα της πολυκατοικίας επιφέρει κέρδος 2858 

kWh/a, το οποίο αναλύεται σε μηνιαία βάση στην Εικόνα 10.109. 
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Εικόνα 10.109: Απόδοση Φ/Β συστημάτων ανά μήνα. 

Εικόνα 10.110: Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων επί της οροφής της πολυκατοικίας, 

αναβαθμισμένη κατάσταση.  
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Εικόνα 10.111: Επιλογή φωτοβολταϊκών συστημάτων, αναβαθμισμένη κατάσταση.  

10.19 Φύλλο εργασίας Αντλία Θερμότητας: Υπολογισμός αντλιών 

θερμότητας 

Όσον αφορά στην αναβαθμισμένη κατάσταση του υπό μελέτη κτιρίου, για κάθε 

διαμέρισμά, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε θέρμανση και ΖΝΧ, θα γίνει χρήση 

ενός συστήματος αντλίας θερμότητας αέρα/νερού. Πιο συγκεκριμένα, ως πηγή ενέργειας, 

για αμφότερες τις χρήσης της αντλίας, αξιοποιείται ο εξωτερικός αέρας, ενώ για την 

διανομή της θέρμανσης εντός των διαμερισμάτων γίνεται χρήση των ήδη εγκατεστημένων 

θερμαντικών σωμάτων/καλοριφέρ.  

Για την παραγωγή του ΖΝΧ επομένως, θα υφίσταντο τρία συστήματα, με πρωταρχικό ρόλο 

να διαδραματίζει εκείνο του ηλιακού θερμικού συστήματος, με το σύστημα της αντλίας 

θερμότητας να ακολουθεί και τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα να λειτουργεί εφεδρικά. 

Όνομα συστήματος Σύστημα 1 Σύστημα 2

Τοποθέτηση: Επιλογή από το φύλλο εργασίας 'Επιφάνειες' 37-Πλάκα Οροφής 37-Πλάκα Οροφής 

Μέγεθος επιλεγμένης επιφάνειας 101.8 101.8

Απόκλιση από Βορρά 180 180

Γωνία κλίσης από το οριζόντιο επίπεδο 0 0

Εναλλακτική εισαγωγή: Απόκλιση από Βορρά 180 180

Εναλλακτική εισαγωγή: Γωνία κλίσης από το οριζόντιο επίπεδο 0 0

Πληροφορίες από το τεχνικό φυλλάδιο του πλαισίου

Τεχνολογία 4-Mono-Si 4-Mono-Si

Ονομαστικό ρεύμα IMPP0 7.71 7.71

Ονομαστική τάση UMPP0 30.50 30.50

Ονομαστική ισχύς Pn 235 235

Συντελεστής θερμοκρασίας ρεύματος βραχυκύκλωσης α 0.040 0.040

Συντελεστής θερμοκρασίας τάσης ανοιχτού κυκλώματος β -0.340 -0.340

Διαστάσεις πλαισίου: Ύψος 1.480 1.560

Διαστάσεις πλαισίου: Πλάτος 1.000 1.200

Επιπλέον προδιαγραφές

Αριθμός πλαισίων nM 3 6

Ύψος διάταξης συστοιχίας πλαισίων 1.5 1.4

Ύψος γραμμής του ορίζοντα hHori 0.0 0.0

Οριζόντια απόσταση aHori 1000.0 1000.0

Πρόσθετος μειωτικός συντελεστής σκίασης rother 100% 100%

Απόδοση του μετατροπέα ηHRV 95% 95%

Αποτελέσματα

Επιφάνεια πεδίου πλαισίων [m²] 4.4 11.2

Ελεύθερη επιφάνεια του επιλεγμένου δομικού στοιχείου 60.1 60.1

Κατανομή στο δομικό στοιχείο 41% 41%

Ετήσιες απώλειες λόγω σκίασης 0 0

Ετήσια ηλεκτρική απόδοση μετά το μετατροπέα, απόλυτη 953 1905
Σχετιζόμενη με την επιφάνεια προβολής κτιρίου στο έδαφος 9.4 18.7
CO2-ισοδύναμες εκπομπές σύμφωνα με 1-Συντελεστές CO2 GEMIS (Germany) 123.8 247.7
Συντελεστής ΠΕ σύμφωνα με 1-Συντελεστές ΠΕ (από μη ανανεώσιμες πηγές 0.00 0.00

kWh/a

kWh/m²AProjected*a

kg/a

kWhprim/kWhEnd



Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Κτιρίων - Αγγελική Κιτσοπούλου - Αθήνα, 2022 

 

 
294 January 11, 2022 

 

Εικόνα 10.112: Απαίτηση ενέργειας και ισοδύναμες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 

από την λειτουργία της αντλίας θερμότητας.  

10.20 Φύλλο εργασίας Πρωτογενής Ενέργεια από Ανανεώσιμες 

πηγές : υπολογίζοντας την απαίτηση πρωτογενούς ενέργειας και τις 

εκπομπές CO2 

Η αποδοτικότητα του κελύφους του Παθητικού Κτιρίου ορίζεται και οριοθετείται από την 

απαίτηση ενέργειας θέρμανσης και τα κριτήρια λειτουργικού φορτίου θέρμανσης. 

Ωστόσο, η απαίτηση για θέρμανση δεν μπορεί να σταθεί μόνη της, διότι σε ένα Παθητικό 

Κτίριο η ετήσια απαίτηση θέρμανσης είναι περίπου η ίδια με την απαίτηση για ζεστό νερό 

χρήσης. Η απαίτηση για οικιακό ρεύμα είναι συνήθως πολύ μεγαλύτερη. Ως εκ τούτου, 

είναι επίσης απαραίτητο να εκτιμηθεί η συνολική απαίτηση ενέργειας του κτιρίου 

συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας που απαιτείται για την παροχή της τελικής 

ενέργειας του κτιρίου. Αυτό κάνει το νέο σύστημα αξιολόγησης του Ινστιτούτου 

Παθητικού Κτιρίου [38]. 

 

Βασιζόμενα στην απαίτηση πρωτογενούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και στην 

παραγωγή πρωτογενούς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, από το PHPP 9 και 

έπειτα τα Παθητικά Κτίρια ταξινομούνται στις κατηγορίες Passive House Classic, Passive 

House Plus και Passive House Premium. Ένα Παθητικό Κτίριο κατηγορίας Classic είναι ένα 

κτίριο με συνολική απαίτηση πρωτογενούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μικρότερης 

των 60 kWh/(!²d¨ya). Ένα Παθητικό Κτίριο κατηγορίας Plus είναι πιο αποδοτικό καθώς 

δεν καταναλώνει περισσότερο από 45 kWh/(m²a) ανανεώσιμης πρωτογενούς ενέργειας 

και πρέπει επίσης να παράγει 60 kWh/(m²Projecteda) ενέργειας. Αυτή η παραγωγή 

ενέργειας βασίζεται στην επιφάνεια που καλύπτεται από το κτίριο ή στην προβολή του 

κτιρίου στο έδαφος. Η πιο αποδοτική/φιλόδοξη κατηγορία είναι η Premium Passive 

House. Εδώ η μέγιστη απαίτηση ενέργειας είναι 30 kWh/(!²d¨ya), ενώ η παραγωγή 

ενέργειας πρέπει να είναι τουλάχιστον 120 kWh/(!²²�W³%§¥%¤a). Μέσα σε ορισμένα όρια, 

μια χαμηλότερη απαίτηση μπορεί να αντισταθμίσει τη χαμηλότερη παραγωγή ενέργειας 

και αντίστροφα. Έτσι, ένα Passive House Premium μπορεί επίσης να έχει απαίτηση 

Πρωτογενούς Ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές 45 kWh/(m²a) εάν παράγεται αρκετή 

ενέργεια. Με τον ίδιο τρόπο, ένα κτίριο με απαίτηση Πρωτογενούς Ενέργειας από 

Ανανεώσιμες πηγές 75 kWh/(m²a) μπορεί να πιστοποιηθεί ως Κτίριο Passive House Classic 

εάν η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι αρκετά υψηλή. Γενικά, είναι 

δυνατό να αντικατασταθεί μια απαίτηση Πρωτογενούς Ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές 

που είναι υψηλότερη κατά μέγιστο 15 kWh/(m²a). 

1. ΑΘ: Θέρμανση ή θέρμανση & ΖΝΧ 2. ΑΘ: Ζεστό νερό χρήσης

Εποχιακός συντελεστής απόδοσης αντλίας θερμότητας SPFH-1 1.85
kWh/a kWh/(m²a)

Τελική απαίτηση ηλεκτρικής ενέργειας παραγωγής θερμότητας Qfinal 1016 3.1
Ετησία απαίτηση πρωτογενούς ενέργειας 1830 5.6

kg/a kg/(m²a)

Ετήσιες  ισοδύναμες εκπομπές CO2 541 1.7
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Με βάση τα παραπάνω, μετά την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της τετραώροφης 

πολυκατοικίας, της οποίας κάθε πτυχή της παρουσιάστηκε ενδελεχώς στην παρούσα 

εργασία, το υπό μελέτη κτίριο στην αναβαθμισμένη του κατάσταση, ως Παθητικό Κτίριο, 

σύμφωνα με την Εικόνα 10.113, ταξινομείται στην ενεργειακή κατηγορία Classic. 

 
Εικόνα 10.113: Ταξινόμηση κτιρίου βάσει της παραγωγής και απαίτησης σε ΠΕ Αν.  

10.21 Σύγκριση αποτελεσμάτων ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενης 

και αναβαθμισμένης κατάστασης 

Ανατρέχοντας στις Ενότητες 10.10 & 10.14 και παρατηρώντας τα ενεργειακά ισοζύγια για 

την περίοδο θέρμανσης και την περίοδο ψύξης αμφότερων των καταστάσεων του υπό 

μελέτη κτιρίου, γίνονται σαφείς οι σημαντικές βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης που 

επιτυγχάνονται στην απαίτηση θέρμανσης και ψύξης της πολυκατοικίας με την εφαρμογή 

των αρχών του Παθητικού Κτιρίου.  

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρατίθενται στο φύλλο εργασίας Έλεγχος Κριτηρίων 

για τις δύο μελέτες, γίνεται αντιληπτή η εξαιρετικά υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας που 

επιτυγχάνεται πρωτίστως μέσω της βελτιστοποίησης του θερμικού κελύφους της 

πολυκατοικίας και επομένως της ελαχιστοποίησης των απωλειών, και δευτερευόντως 

μέσω των ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, αερισμού και 

παραγωγής ενέργειας μέσω της αξιοποίησης των ΑΠΕ.  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 15 30 45 60 75 90Π
α

ρ
α

γω
γή

 Π
Ε

 Α
ν.

[k
W

h
/(

m
² P

ro
je

ct
e

d
*

a
)]

Απαίτηση ΠΕ Αν. [kWh/(m²TFA*a)]

EnerPHit Premium EnerPHit Plus EnerPHit Classic Τρέχον κτίριο

Premium

Plus

Classic



Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Κτιρίων - Αγγελική Κιτσοπούλου - Αθήνα, 2022 

 

 
296 January 11, 2022 

 

Εικόνα 10.114: Φύλλο εργασίας Έλεγχος Κριτηρίων, υφιστάμενη κατάσταση. 

 

Εικόνα 10.115: Φύλλο εργασίας Έλεγχος Κριτηρίων, αναβαθμισμένη κατάσταση. 

Σύμφωνα με τις Εικόνα 10.114 και Εικόνα 10.115, η πολυκατοικία, στην αναβαθμισμένη 

κατάσταση, ως Παθητικό Κτίριο, συγκριτικά με την υφιστάμενη κατάσταση, ως συμβατικό 

κτίριο, καταναλώνει: 

 93.33 % λιγότερη ενέργεια για θέρμανση, το οποίο ισοδυναμεί με 58,327 kW 

το χρόνο. 

 71.21 % λιγότερη ενέργεια για ψύξη, το οποίο ισοδυναμεί με 15,014 kWh το 

χρόνο. 

 90.55 % λιγότερη πρωτογενή ενέργεια, το οποίο ισοδυναμεί με 795 kWh/!� το 

χρόνο.  

 

Οι σημαντικές αυτές διαφορές στην απαίτηση θέρμανσης και ψύξης που χαρακτηρίζουν 

το αναβαθμισμένο Παθητικό Κτίριο έχουν άμεση επίδραση στο λειτουργικό κόστος της 

πολυκατοικίας, αλλά και στην ποιότητας ζωής των κατοίκων, αφού εξασφαλίζονται 

σταθερές και ιδανικές συνθήκες διαβίωσης.  

Κλιματιζόμενη επιφάνεια m² 320.7 Κριτήρια Πληρούνται;2

Θέρμανση χώρου Απαίτηση θέρμανσης kWh/(m²a) 195 ≤ 15 -

Φορτίο θέρμανσης W/m² 104 ≤ - -

Ψύξη χώρου Απαίτηση ψύξης και αφύγρανσης kWh/(m²a) 66 ≤ 20 20

Φορτίο ψύξης W/m² 68 ≤ - 11

Συχνότητα υπερθέρμανσης (> 25 °C) % - ≤ - -
Συχνότητα υπερβολικά υψηλής υγρασίας (> 12 g/kg) % 0 ≤ 10 ναι

Αεροστεγανότητα Αποτέλεσμα ελέγχου συμπίεσης n50 1/h 8.0 ≤ 1.0 όχι

Απαίτηση ΠΕ kWh/(m²a) 878 ≤ - -

Απαίτηση ΠΕ Αν. kWh/(m²a) 506 ≤ 386 401

kWh/(m²a) 31 ≥ - 47

Πρωτογενής Ενέργεια από μη 
Ανανεώσιμες Πηγές (ΠΕ)

Πρωτογενής Ενέργεια 
από Ανανεώσιμες πηγές 
(ΠΕ Αν.)

όχιΠαραγωγή ανανεώσιμης 
ενέργειας (σε σχέση με την 

προβολή του κτιρίου στο έδαφος)

όχι

όχι

Εναλλακτικά 
κριτήρια

Κλιματιζόμενη επιφάνεια m² 323.8 Κριτήρια Πληρούνται;2

Θέρμανση χώρου Απαίτηση θέρμανσης kWh/(m²a) 13 ≤ 15 -

Φορτίο θέρμανσης W/m² 13 ≤ - -

Ψύξη χώρου Απαίτηση ψύξης και αφύγρανσης kWh/(m²a) 19 ≤ 20 20

Φορτίο ψύξης W/m² 13 ≤ - 11

Συχνότητα υπερθέρμανσης (> 25 °C) % - ≤ - -
Συχνότητα υπερβολικά υψηλής υγρασίας (> 12 g/kg) % 0 ≤ 10 ναι

Αεροστεγανότητα Αποτέλεσμα ελέγχου συμπίεσης n50 1/h 1.0 ≤ 1.0 ναι

Απαίτηση ΠΕ kWh/(m²a) 83 ≤ - -

Απαίτηση ΠΕ Αν. kWh/(m²a) 73 ≤ 60 73

kWh/(m²a) 74 ≥ - 41

ναι

ναι

Εναλλακτικά 
κριτήρια

ναιΠαραγωγή ανανεώσιμης 
ενέργειας (σε σχέση με την 

προβολή του κτιρίου στο έδαφος)

Πρωτογενής Ενέργεια από μη 
Ανανεώσιμες Πηγές (ΠΕ)

Πρωτογενής Ενέργεια 
από Ανανεώσιμες πηγές 
(ΠΕ Αν.)
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11. Προτάσεις ανασχεδιασμού του εθνικού προγράμματος 

ενεργειακών αναβαθμίσεων κτιρίων  

Το εθνικό πρόγραμμα περί ενεργειακών αναβαθμίσεων κτιρίων, αποβλέπει, όπως 

οφείλει, σε φιλόδοξα υψηλούς στόχους, έχοντας ως κινητήριο δύναμη την προστασία του 

περιβάλλοντος και των πολιτών του, μέσω της αντιμετώπισης των φαινομένων της 

κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής ένδειας. Τα αποτελέσματά του, επομένως, 

οφείλουν να αποφέρουν σημαντική και αξιόπιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Σε αντίθεση 

με το πρότυπο του Παθητικού Κτιρίου, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις βάσει του ΚΕΝΑΚ δεν 

εγγυώνται την απουσία του performance gap, δηλαδή τη μηδενική απόσταση μεταξύ του 

ενεργειακού σχεδιασμού και της πραγματικής κατανάλωσης του υλοποιημένου κτιρίου. Η 

άποψη αυτή τεκμηριώνεται βάσει τριών σημαντικών λόγων, οι οποίοι οδηγούν με 

μαθηματική ακρίβεια στην αστοχία.  

 

Πρώτον, οι θερμογέφυρες, οι οποίες κατά ΚΕΝΑΚ ΜΕΑ δεν υπολογίζονται και κυρίως δεν 

ελαχιστοποιούνται, παρά μόνο προσεγγίζονται αριθμητικά με μεγάλο εύρος απόκλισης, 

προσθέτουν απώλειες 2-3 kWh/!� θερμαινόμενης επιφάνειας σε ένα κτίριο. Σε ένα 

κτίριο ΝΖΕΒ και Α++, το γεγονός αυτό ισοδυναμεί με 10-20% διαφοροποίηση από τον 

αρχικό σχεδιασμό. Δεύτερον, ο φυσικός αερισμός μέσω των κουφωμάτων, δεν μπορεί να 

υπολογιστεί με ακρίβεια. Ο φυσικός αερισμός, εξαρτάται από τη διαφορά θερμοκρασίας 

μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, από την ένταση και τη διεύθυνση του 

ανέμου, από τις διαστάσεις και τον τρόπο ανάκλησης του κάθε κουφώματος και φυσικά 

από το πόσο συχνά ο χρήστης ανοίγει τα παράθυρα. Η αδυναμία υπολογισμού 

ανανέωσης του αέρα μέσω των παραθύρων στο σπίτι συνεπάγεται την αδυναμία 

υπολογισμού των απωλειών θερμότητας το χειμώνα ή της επιβάρυνσης ψύξης το 

καλοκαίρι, η οποία μπορεί να φτάσει έως και το 30% του αρχικού σχεδιασμού.  Τρίτον, η 

αεροστεγανότητα ή αλλιώς ο αθέλητος αερισμός, στον ΚΕΝΑΚ προσεγγίζεται 

αποκλειστικά στα κουφώματα και τίθεται ως μια δεδομένη παραδοχή η οποία δεν 

ελέγχεται με την εφαρμογή ειδικών πιστοποιημένων μεθοδολογιών. Έχει υπολογιστεί ότι 

οι απώλειες από αθέλητο αερισμό, που φυσικά δεν περιορίζονται στα κουφώματα, αλλά 

μπορεί να υπάρχουν στο σύνολο του εξωτερικού κελύφους του κτιρίου, είναι υπεύθυνες 

για το 20-30% των συνολικών απωλειών του κτιρίου. Η δραστική βελτίωση της 

αεροστεγανότητας του κτιρίου, η οποία, αξίζει να σημειωθεί, έχει και χαμηλό κόστος και 

πολλαπλάσια οφέλη, μπορεί να μειώσει σημαντικά τις θερμικές απώλειες ενός κτιρίου, 

βελτιώνοντας ταυτόχρονα την απόδοση των συστημάτων αερισμού με ανάκτηση 

θερμότητας και κλιματισμού.  

 

Ένα επίσης σημαντικό ζήτημα προς επίλυση κατά την εφαρμογή το προγράμματος 

ενεργειακών αναβαθμίσεων κτιρίων, είναι το γεγονός, πως ακόμα και μετά το πέρας των 

επεμβάσεων, η πλειονότητα των ανακαινισμένων κτιρίων δεν χαρακτηρίζεται ως NZEB. Το 

γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον ήδη προβληματικό εθνικό ορισμό των ΝΖΕΒ, όσον 



Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Κτιρίων - Αγγελική Κιτσοπούλου - Αθήνα, 2022 

 

 
298 January 11, 2022 

αφορά στις τελικές ενεργειακές καταναλώσεις, αποτελούν τροχοπέδη στην προσπάθεια 

εκσυγχρονισμού του κτιριακού δυναμικού της χώρας. Αιτία αυτού του προβλήματος 

συνιστά το ποσοτικό, έναντι του ποιοτικού, κριτηρίο εφαρμογής του προγράμματος. Η 

ποιοτική, ολιστική ενεργειακή αναβάθμιση θυσιάζεται στο βωμό της επιφανούς 

δημοκρατικότητας και των όσο το δυνατόν περισσότερων ανακαινισμένων κτιρίων. 

Ωστόσο, η κρισιμότητα της σημερινής κατάστασης υπαγορεύει πως τα ημίμετρα δεν 

συνιστούν λύση έναντι της ενεργειακής κρίσης και της ανεξαρτητοποίησης των πολιτών 

από τις τεράστιες, σχεδόν πάντα αυξανόμενες, διακυμάνσεις της τιμής του ηλεκτρικού 

ρεύματος και των εισαγώμενων πρωτογενών πηγών ενέργειας.  

Στις γειτονικές χώρες, όπως στην Ιταλία και στην Βουλγαρία, το κράτος αναλαμβάνει την 

πλήρη χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης πολυκατοικιών (multi-family 

buildings), εξαλείφοντας ριζικά το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας που πλήττει 

κυρίως του πολίτες που διαμένουν σε παλαιά κτίρια πολλών ιδιοκτητών, σε πολυπληθή 

αστικά κέντρα, όπως είναι η Αθήνα. Η μερική αναβάθμιση μετριάζει το πρόβλημα, όμως 

δεν το επιλύει. Η επένδυση χρημάτων προς αυτόν τον σκοπό θα έπρεπε να είναι 100% 

αποδοτική, ακόμα και αν αυτό ισοδυναμεί με μικρότερο αριθμό κτιρίων που υπάγονται 

στπ πρόγραμμα της ενεργειακής αναβάθμισης. Η ενεργειακή φτώχεια είναι ένα δυσμενές 

φαινόμενο που υποχωρεί μόνο όταν ένα υφιστάμενο κτίριο του ευρύτερου 

πεπαλαιωμένου κτιριακού αποθέματος, μετατρέπεται κυριολεκτικά σε κτίριο με ελάχιστες 

ενεργειακές απαιτήσεις και με άριστες συνθήκες διαβίωσης. 

Είναι σημαντικό, πρότυπα όπως αυτό του Παθητικού Κτιρίου, να εμπνεύσουν την πολιτική 

αρχηγία της χώρας, με σκοπό να χαραχθεί ένα ευοίωνο, απανθρακοποιημένο μέλλον 

ενεργειακής αποδοτικότητας και προστασίας του περιβάλλοντος. Δημιουργώντας ένα 

ενεργειακά πιο ανεξάρτητο κτιριακό απόθεμα, η χώρα μπορεί να βαβίζει πιο ελεύθερη, 

δίχως το βάρος και την απειλή των ενεργειακών δεσμεύσεων.  
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12. Συμπεράσματα 

Ο στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να αναδείξει τη σημασία της εξοικονόμησης 

ενέργειας στα πλαίσια του κτιριακού τομέα, ως λύση ενάντια στην ενεργειακή κρίση που 

πλήττει ολόκληρο τον πλάνητη. Πιο συγκεκριμένα, θέτοντας το παράδειγμα της 

ενεργειακής αναβάθμισης μιας συμβατικής πολυκατοικίας, προτείνεται η ολιστική λύση 

του προτύπου του Παθητικού Κτιρίου, επαναπροσδιορίζοντας έτσι τον όρο της 

ενεργειακής αποδοτικότητας. Θέτοντας σε εφαρμογή τις βασικές αρχές που διέπουν το 

πρότυπο του Παθητικού Κτιρίου, οποιοδήποτε κτίριο μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα 

σύγχονο, αποδοτικό και ασφαλές για την υγεία των χρηστών του κτίριο, ικανοποιώντας 

πλήρως τις διεθνείς και εθνικές απαιτήσεις περί κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης 

ενέργειας (ΝΖΕΒ). 

Μέσω της ταυτόχρονης διεξαγωγής και παρουσίασης των μελετών που αφορούν στην 

υφιστάμενη και στην αναβαθμισμένη κατάσταση του υπό μελέτη κτιρίου, καθίστανται 

σαφείς οι ελλείψεις και η αδυναμία του συμβατικού κτιρίου να διαχειριστεί τις 

ενεργειακές απώλειες. Δυστυχώς, η πολυκατοικία που εξετάζεται συνιστά το σχετικά 

αισιόδοξο σενάριο στην ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων που απαρτίζουν το 

κτιριακό απόθεμα της Ελλάδας σήμερα. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας 

επιβεβαιώνουν τις τεράστιες ενεργειακές απαιτήσεις των συμβατικών κτιρίων, 

προκειμένου να εξασφαλιστούν άνετες συνθήκες διαβίωσης στο εσωτερικό τους. Ωστόσο, 

λόγω του φαινομένου της  ενεργειακής κρίσης και του συγγενούς φαινομένου της 

ενεργειακής φτώχειας, η εξασφάλιση άνετων συνθηκών διαβίωσης αποτελεί πρόκληση 

για την πλειονότητα των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Την τραγική πραγματικότητα των 

επιπτώσεων της ενεργειακής φτώχειας μαρτυρά ο συνεχώς αυξανόμενος δείκτης 

θνησιμότητας ο οποίος συνδέεται άμεσα με τα έντονα καιρικά φαινόμενα και, επομένως, 

με την ιδιαίτερα χαμηλή ή αυξημένη θερμοκρασία εντός της κατοικίας. 

 

Η κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που παρατηρούνται συνολικά σε 

όλον τον πλανήτη επιβάλλουν την ανάληψη άμεσης δράσης με σκοπό τον περιορισμό της 

ανόδου της παγκόσμιας μέσης επιφανειακής θερμοκρασίας. Στον κτιριακό τομέα, η 

προσπάθεια αυτή μετουσιώνεται με την στρατηγική του κύματος ανακαινίσεων και τον 

εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού κτιριακού δυναμικού σύμφωνα με τον ορισμό του NZEB. 

 

Η Ελλάδα, όντας μια χώρα ενεργειακά εξαρτώμενη, σε μια προσπάθεια ευθυγράμμισης 

με την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδιώκει να προωθώσει την 

εφαρμογή των ενεργειακών αναβαθμίσεων, πρωτίστως σε κτίρια κατοικίας αλλά και σε 

δημόσια κτίρια και κτίρια του τριτογενούς τομέα. Κυρίως μέσω του προγράμματος 

Εξοικονομώ, το οποίο επιδοτεί εν μέρει την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, το 

ελληνικό κράτος αποβλέπει στον εκσυγχρονισμό του κτιριακού αποθέματος της χώρας. 

Ερωτήματα εγείρονται ωστόσο στο κατά πόσο η μέθοδος στην οποία βασίζεται το 
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χρηματοδοτικό αυτό πρόγραμμα, είναι ικανή να πραγματώσει ολοκληρωμένες λύσεις 

ενεργειακής αναβάθμισης. 

 

Η παρούσα εργασία αναδεικνύει πως η ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου οφείλει να 

αποτελεί μια πράσινη επένδυση αειφορίας, προστατεύοντας το περιβάλλον, 

ελαχιστοποιώντας τα λειτουργικά έξοδα θέρμανσης και ψύξης και καθιστώντας γενικά το 

ενεργειακό αποτύπωμα του κτιρίου όσο τον δυνατόν μικρότερο. Η ενεργειακή 

αναβάθμιση, με άλλα λόγια, οφείλει να έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση των  

απαιτούμενων ενεργειακών καταναλώσεων, δηλαδή των καταναλισκόμενων kWh 

προκειμένου ένα κτίριο να παραμένει ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι.  

 

Τα ερωτήματα, λοιπόν, που πρέπει να απαντηθούν προκειμένου να χαρακτεί η πορεία της 

χώρας όσον αφορά στον εκσυγχρονισμό του κτιριακού δυναμικού της και στην 

εξοικονόμηση ενέργειας, βασίζονται στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η 

επιλογή των προς αναβάθμιση κτιρίων καθώς και στο ποσοστό κρατικής χρηματοδότησης 

των ενεργειακών επεμβάσεων. Για το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ το οποίο τίθεται σε 

εφαρμογή το έτος 2022, στόχος φαίνεται πως αποτελεί η ημιτελής αναβάθμιση όσο το 

δυνατόν περισσότερων κατοικιών. Ο γνώμονας δηλαδή των ενεργειακών αναβαθμίσεων 

είναι αναμφίβολα ποσοτικός και όχι ποιοτικός. Αυτό είναι εμφανές από τα στατιστικά 

στοιχεία έκδοσης των ΠΕΑ για κατοικίες που συμμετείχαν στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 

τα προηγούμενα έτη και που μετά το πέρας της ενεργειακής τους αναβάθμισης, το 

μεγαλύτερο ποσοστό αυτών δεν ενέπιπτε καν στην ενεργειακή κατηγορία Α.  

 

Το πρότυπο του Παθητικού Κτιρίου που επιλέγεται να παρουσιαστεί στην παρούσα 

εργασία, αποτελεί ένα σχεδιαστικό πρότυπο κατασκευής νεόδμητων αλλά και 

ανακαίνισης υφιστάμενων κτιρίων, ανεξαρτήτως της χρήσης τους, των κλιματολογικών 

συνθηκών και του τύπο κατασκευής τους. Βασίζεται στην εφαρμογή πέντε θεμελιωδών 

αρχών, οι οποίες είναι απολύτως εφαρμόσιμες για κάθε περίπτωση κτιρίου, υποψήφιου 

προς πιστοποίηση ως Παθητικό. Η σχεδιαστική φιλοσοφία του Παθητικού Κτιρίου 

συνοψίζεται στην επαρκή θερμομόνωση του θερμικού φακέλου του, στην επίτευξη 

απερκούς επιπέδου αεροστεγανότητας, στα ενεργειακά αποδοτικά και επαρκώς 

σκιασμένα το καλοκαίρι κουφώματα, στην επίλυση των θερμογεφυρών και στην σωστή 

διαστασιολόγηση και εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση 

θερμότητας. Η σημασία εφαρμογής των αρχών αυτών αιτιολογείται βάσει των νόμων 

φυσικής που διέπουν κάθε κτίριο. Η συμβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας που 

επιτυγχάνεται από την εφαρμογή κάθε αρχής είναι μετρήσιμη και αποτυπώνεται στο 

ενεργειακό ισοζύγιο θερμικών απωλειών και απαιτήσεων που υπολογίζεται από το 

εργαλείο ενεργειακού σχεδιασμού PHPP για το υπό μελέτη κτίριο.  

 

Το λογισμικό αυτό, αποτελεί το βασικό εργαλείο σχεδιασμού και πιστοποίησης των 

Παθητικών Κτιρίων και παράλληλα αποτέλεσε το βασικό εργαλείο της προσομοίωσης της 

ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου της πολυκατοικίας στα πλαίσια της παρούσας 

εργασίας. Σε συνδυσμό με το PHPP, χρησιμοποιήθηκε επίσης το τρισδιάστατο σχεδιαστικό 
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πρόγραμμα SketchUp και το plug in designPH για τον υπολογισμό της σκίασης για κάθε 

κούφωμα του επί του θερμικού φακέλου του κτιρίου, ενώ για την επίλυση των 

θερμογεφυρών έγινε χρήση του λογισμικού δισδιάστατης ανάλυση THERM.  

 

Αν για το πειραματικά αναβαθμισμένο, Παθητικό πλέον Κτίριο, διεξαγόταν ΜΕΑ βάσει του 

ενεργειακού λογισμικού του ΚΕΝΑΚ, το αναβαθμισμένο κτίριο της πολυκατοικίας θα 

υπαγόταν στην ενεργειακή κατηγορία Α++. Θα αποτελούσε δηλαδή, ένα άκρως αποδοτικό 

ΝΖΕΒ, το οποίο απαιτεί 13 kWh/!� και 19 kWh/!� το χρόνο για θέρμανση και ψύξη 

αντίστοιχα, το οποίο ισοδυναμεί, αντίστοιχα, με 93% και 71% περίπου χαμηλότερη 

κατανάλωση ενέργειας συγκριτικά με το υφιστάμενο συμβατικό κτίριο, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της παρούσας εργασίας. Η λύση, λοιπόν, της ενεργειακής αναβάθμισης της 

πολυκατοικίας, σύμφωνα με το πρότυπο του Παθητικού Κτιρίου, θα καθιστούσε τους 

χρήστες των τεσσάρων νοικοκυριών που στεγάζει το υπό μελέτη κτίριο, ανεξάρτητους από 

τα τεκταινόμενα γεγονότα που επηρεάζουν τις τιμές των ορυκτών καυσίμων, 

προσδίδοντάς τους μια αίσθηση ασφάλειας για το μέλλον. 
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13. Μελλοντική εργασία 

Η παρούσα εργασία αποτελεί το πρώτο βήμα στην μελέτη της ενεργειακής αναβάθμισης 

του κτιρίου της πολυκατοικίας. Προκειμένου να υλοποιηθεί στην πραγματικότητα η 

πειραματική αυτή προσομοίωση, είναι σημαντικό να διεξαχθεί η οικονομοτεχνική μελέτη 

που διέπει το υπό μελέτη έργο, η ανάλυση, δηλαδή, του κύκλου ζωής του κτιρίου. Με 

αυτόν τον τρόπο, η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται μέσω των επεμβάσεων 

ενεργειακής αναβάθμισης θα μπορέσει να μεταφραστεί από κιλοβατόρες σε χρήματα, μια 

έννοια που είναι ευκολότερα αντιληπτή από την ευρύτερη κοινωνία και την πλειονότητα 

των ιδιοκτητών ενεργοβόρων ακινήτων.  

 

Τελικός προορισμός αυτής της μελέτης, είναι η υλοποίηση του έργου και η πιστοποίηση 

του κτιρίου ως Παθητικό. Με αυτόν τον τρόπο, θα γίνει εφικτή η τοποθέτηση μετρητών 

για τη συλλογή δεδομένων που περιγράφουν τις εσωτερικές συνθήκες και τις ενεργειακές 

καταναλώσεις του κτιρίου, επιτρέποντας την σύγκριση των θεωρητικών αποτελεσμάτων 

πρόβλεψης λειτουργίας του κτιρίου με τα πραγματικά δεδομένα λειτουργίας του. 

 

Μια ιδιαίτερη κατεύθυνση που θα μπορούσε να χαραχτεί με αφορμή το έργο αυτό, θα 

ήταν η μέτρηση του ενεργειακού αποτυπώματος του συνόλου της διαδικασίας της 

ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς και της μετέπειτα λειτουργίας του κτιρίου.  
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Παράρτημα Ι – Αρχιτεκτονικά Σχέδια 

 

Εικόνα 16.1: Ανατολική όψη πολυκατοικίας.  
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Εικόνα 16.2: Δυτική όψη πολυκατοικίας.
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Εικόνα 16.3: Νότια όψη πολυκατοικίας. 
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Εικόνα 16.4: Βόρεια όψη πολυκατοικίας. 
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Εικόνα 16.5: Τομή – Δυτική όψη φωταγωγού. 
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Εικόνα 16.6: Τομή – Ανατολική όψη φωταγωγού. 
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Παράρτημα ΙΙ – Υπολογισμός θερμογεφυρών  

Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η αναλυτική επίλυση επιλεγμένων θερμογεφυρών 

από τη λίστα θερμογεφυρών του φύλλου εργασίας Επιφάνειες, που παρουσιάζεται στις 

Ενότητες 10.3.2 και 10.3.3. Για την επιλύση έγινε χρήση του λογισμικού THERM, το οποίο 

όπως αναλύθηκε στην Ενότητα 7.3.3, δεν υπολογίζει απευθείας τον συντελεστή Ψ, αλλά 

την ροή θερμότητας σε δισδιάστατο επίπεδο (´�� [W/m]).  

Οι θερμογέφυρες που επιλέγονται να αναλυθούν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις 

γεωμετρίας και δομής που εμφανίζονται στο κτίριο της πολυκατοικίας και η επιλογή 

βασίστηκε στην τελικά επίδρασή τους στο ισοζύγιο ενέργειας του κτιρίου (γινόμενο 

μήκους θερμογέφυρας επί συντελεστή Ψ [W/K]).  

Το αποτέλεσμα της δισδιάστατης ανάλυσης που πραγματοποιεί το THERM είναι η 

δισδιάστατη ροή θερμότητας ´��. Ο συντελεστής θερμικής σύζευξης για δισδιάστατους 

υπολογισμούς 6�7 [W/mK], υπολογίζεται ως εξής: 

6�7 �  ´��
b3  

Όπου b3 η θερμοκρασιακή διαφορά των συνοριακών συνθηκών που έχουν εφαρμοστεί 

στις επιφάνειες του υπό εξέταση μοντέλου. Ο συντελεστής Ψ [W/mK] υπολογίζεται ως η 

διαφορά μεταξύ της δισδιάστατης ροής θερμότητας και του αθροίσματος της 

μονοδιάστατης ροής θερμότητας δια μέσω κάθε στοιχείου που συνθέτει το υπό μελέτη 

στοιχείο, δηλαδή, 

S �  6�7 �  µ 
I  VI    
Όπου 
 η θερμική αγωγιμότητα του στοιχείου και V το μήκος του, σύμφωνα με τις 

εξωτερικές διστάσεις. 

Παρακάτω παρουσιάζεται η επίλυση των θερμογεφυρών, με την αναβαθμισμένη 

κατάσταση του κτιρίου να προηγείται. Οι δύο καταστάσεις διαφέρουν μόνο ως προς την 

τοποθέτηση μόνωσης. Τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία, καθώς και οι οριακές συνθήκες είναι 

ίδιες.  

Πίνακας 16.1: Οριακές συνθήκες. 

 θ ( 	�) h (W/!�Z) 

Εξωτερικός Αέρας -10 25 

Έδαφος -4 20 

Εσωτερικός Αέρας 20 7.69 

Εσωτερικός Αέρας - Υπόγειο 18 7.69 

Γειτονικό Κτίριο 18 7.69 
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1. Υπόγειο κολώνες – Έδαφος  

 

VK �  V� � 1.2! 


K �  
� � 0.545 0/!Z 

 

 

 
Εικόνα 16.7: Θερμογέφυρα 1, αναβαθμισμένη κατάσταση. Ροή θερμότητας, THERM. 

 

´�� � 16.2357 0/! 

6�7 �  ´��
b3 �  16.2357

22 � 0.738 0/!Z 

S �  6�7 � µ 
I  VI   �  0.738 – (1.2 · 0.545 J  1.2 · 0.545)  �  � 0.570 0/!Z 
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VK �  V� � 1.2! 


K �  
� � 3.684 0/!Z 

 

 
Εικόνα 16.8: Θερμογέφυρα 1, υφιστάμενη κατάσταση. Ροή θερμότητας, THERM. 

 

´�� � 152.174 0/! 

6�7 �  ´��
b3 �  152.174 

22 � 6.917 0/!Z 

S �  6�7 �  ∑ 
I  VI   �  6.917 –  2 · (1.2 · 3.684)  �  � 1.925 0/!Z  
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2. Περιμετρική θερμογέφυρα εδαφόπλακας – τοίχου υπογείου  

VK � 1.2 !   V� � 1.2 ! 


K � 0.5450/!Z   
� � 0.318 0/!Z 

 

 
Εικόνα 16.9:  Θερμογέφυρα 2, αναβαθμισμένη κατάσταση. Ροή θερμότητας, THERM. 

 

´�� � 15.9201 0/! 

6�7 �  ´��
b3 �  15.9201

30 � 0.531 0/!Z 

¸ �  ¹�º �  µ »¼  ½¼   �  �|. ¾|¾ ¿/�À 
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VK � 1.2 !   V� � 1.2 ! 


K � 3.684 0/!Z   
� � 1.936 0/!Z 

 

 
Εικόνα 16.10:  Θερμογέφυρα 2, υφιστάμενη κατάσταση. Ροή θερμότητας, THERM. 

 

´�� � 99.5799 0/! 

6�7 �  ´��
b3 �  99.5799

30 � 3.319 0/!Z 

¸ �  ¹�º �  µ »¼  ½¼   �  �Á. ��¾ ¿/�À 
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3. Οροφή υπογείου – Τοίχος υπογείου σε επαφή με το έδαφος 

 

VK � 1.2 !   V� � 1.2 ! 


K � 0.513 0/!Z   
� � 0.318 0/!Z 

 

 
Εικόνα 16.11: :  Θερμογέφυρα 2, αναβαθμισμένη κατάσταση. Ροή θερμότητας, THERM. 

 

´�� � 18.6639 0/! 

6�7 �  ´��
b3 �  18.6639 

30 � 0.6666 0/!Z 

S �  6�7 �  µ 
I  VI   �  �0.331 0/!Z 
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VK � 1.2 !   V� � 1.2 ! 


K � 2.545 0/!Z   
� � 1.936 0/!Z 

 

 
Εικόνα 16.12: Θερμογέφυρα 4, υφιστάμενη κατάσταση. Ροή θερμότητας, THERM. 

 

´�� � 118.0098 0/! 

6�7 �  ´��
b3 �  118.0098 

28 � 3.9337 0/!Z 

S �  6�7 �  µ 
I  VI   �  �1.163 0/!Z 
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4. Οροφή Υπογείου – Τοίχος Ισογείου 

VK � V� � 1.2! 


K � 0.513 0/!Z   
� � 0.222 0/!Z 

 

 

 

 

Εικόνα 16.13: Θερμογέφυρα 10, αναβαθμισμένη κατάσταση. Ροή θερμότητας, THERM. 

 

´�� � 43.6717 0/! 

6�7 �  ´��
b3 �  43.6717 

30 � 1.4560/!Z 

S �  6�7 �  µ 
I  VI   �  0.574 0/!Z 
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VK � 1.2 !    V� � 1.15! 


K � 2.545 0/!Z   
� � 1.797 0/!Â 

 

 
 

 
Εικόνα 16.14: Θερμογέφυρα 10, υφιστάμενη κατάσταση. Ροή θερμότητας, THERM. 

 

´�� � 134.85 0/! 

6�7 �  ´��
b3 �  134.85 

30 � 4.495 0/!Z 

S �  6�7 �  µ 
I  VI   �  �0.305 0/!Z 
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5. Στηθαίο με πρόβολο 

Ο περιορισμός της επίδρασης αυτής της θερμογέφυρας επιβάλλει την θερμοπροστασία 

του στηθαίου αλλά και του προβόλου. Παρά την θερμική επένδυση περιμετρικά του 

μοντέλου, ο συντελεστής Ψ υπολογίζεται σημαντικά θετικός. 

 
VK � 1.6 !    V� � 1.7! 


K � 0.181 0/!Z   
� � 0.216 0/!Z 

 

 

 

Εικόνα 16.15: Θερμογέφυρα 17, αναβαθμισμένη κατάσταση. Ροή θερμότητας, THERM. 

 

´�� � 28.1910 0/! 

6�7 �  ´��
b3 �  28.1910

30 � 0.9397 0/!Z 

S �  6�7 �  ∑ 
I  VI   �  0.703 – (1.7 · 0.216 J  1.6 · 0.181)  �  0.283 0/!Z 
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VK � 1.5 !    V� � 1.55! 


K � 0.628 0/!Z   
� � 0.502 0/!Z 

 

 

 

Εικόνα 16.16: Θερμογέφυρα 17, υφιστάμενη κατάσταση. Ροή θερμότητας, THERM. 

 

´�� � 64.1093 0/! 

6�7 �  ´��
b3 �  64.1093

30 � 2.137 0/!Z 

¸ �  ¹�º �  µ »¼  ½¼   �   |. �ÃÄ ¿/�À 
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6. Μεσόπλακα με πρόβολο (μπαλκόνι) 

Ο περιορισμός της επίδρασης αυτής της θερμογέφυρας επιβάλλει την θερμοπροστασία 

του προβόλου και από τις δύο επιφάνειές του. Η τοποθέτηση μόνωσης από την πάνω 

μεριά, περιορίζεται στα 2 cm, διότι διαφορετικά θα προέκυπτε πρόβλημα υψομετρικής 

ανισότητας μεταξύ του εσωτερικού του διαμερίσματος και του μπαλκονιού.  Παρά την 

θερμική επένδυση του μοντέλου, ο συντελεστής Ψ υπολογίζεται σημαντικά θετικός. 

VK � V� � 1.5! 


K � 
� � 0.216 0/!Z 

 

 

 

Εικόνα 16.17: Θερμογέφυρα 22, αναβαθμισμένη κατάσταση. Ροή θερμότητας, THERM. 

 

´�� � 33.3872 0/! 

6�7 �  ´��
b3 �  33.3872

30 � 1.113 0/!Z 

¸ �  ¹�º �  µ »¼  ½¼   �   |. �{¾ ¿/�À 
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VK � V� � 1.5! 


K � 
� � 0.502 0/!Z 

 

 

Εικόνα 16.18: Θερμογέφυρα 22, υφιστάμενη κατάσταση. Ροή θερμότητας, THERM. 

 

´�� � 70.961 0/! 

6�7 �  ´��
b3 �  70.961

30 � 2.365 0/!Z 

¸ �  ¹�º �  µ »¼  ½¼   �   |. �¾Å ¿/�À 
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7. Γωνία στο επίπεδο των διαμερισμάτων – Επαφή με γειτονικό κτίριο 

VK � 1.6 !   V� � 1.5! 


K � 0.225 0/!Z   
� � 0.527 0/!Z 

 

Εικόνα 16.19: Θερμογέφυρα 25, αναβαθμισμένη κατάσταση. Ροή θερμότητας, THERM. 

 

´�� � 11.31620/! 

6�7 �  ´��
b3 �  11.3162

30 � 0.377 0/!Z 

¸ �  ¹�º �  µ »¼  ½¼   �  �|. ÄÄÁ ¿/�À 
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VK � 1.5 !   V� � 1.5! 


K � 0.554 0/!Z   
� � 0.527 0/!Z 

 

 

Εικόνα 16.20: Θερμογέφυρα 25, υφιστάμενη κατάσταση. Ροή θερμότητας, THERM. 

 

´�� � 43.8172 0/! 

6�7 �  ´��
b3 �  43.8172

30 � 1.461 0/!Z 

¸ �  ¹�º �  µ »¼  ½¼   �  �|. Ã{Ã ¿/�À 

 


