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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

 

Η κλιµατική αλλαγή, η ενεργειακή απεξάρτηση από τρίτες χώρες και η αναγκαιότητα αναβάθµισης 

του υπάρχοντος κτιριακού αποθέµατος οδήγησαν την Ευρώπη στην έκδοση της Κοινοτικής Οδηγίας 

2002/91/ΕΚ περί ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων.  Η Χώρα µας, ως όφειλε απέναντι στις 

απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως απέναντι στους Πολίτες της, εναρµόνισε την εθνική 

µας νοµοθεσία µε την Κοινοτική Οδηγία, σύµφωνα µε τον Νόµο 3661/2008. 

Προϋπόθεση για την εφαρµογή του Νόµου υπήρξε η έκδοση του Κανονισµού Ενεργειακής 

Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ) και το Προεδρικό ∆ιάταγµα που θα καθόριζε τις προδιαγραφές και τις 

διαδικασίες εφαρµογής του συστήµατος των Ενεργειακών Επιθεωρητών των Κτηρίων. 

Η προσπάθεια έκδοσής τους διήρκησε συνολικά τρία χρόνια και έχει πια ολοκληρωθεί.  Σε αυτήν 

τη µακρά πορεία δοκιµάστηκαν πολλά διαφορετικά µοντέλα επιστηµονικής µεθοδολογίας και άλλαξαν 

αµέτρητες φορές οι επιµέρους διατάξεις.  Είναι αξιοσηµείωτη η µεγάλη καθυστέρηση, ενώ η Χώρα, 

αρκετά χρόνια πριν την έκδοση της Κοινοτικής Οδηγίας, είχε ανενεργή πλήρη πρόταση και κανονισµό 

(ΚΟΧΕΕ). 

Το ΤΕΕ, ως τεχνικός Σύµβουλος της Πολιτείας και εκπροσωπώντας τα 106.000 πλέον Μέλη του, 

συνέβαλε καθοριστικά στη σύνταξη του Κ.Εν.Α.Κ και των Τεχνικών Οδηγιών του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ), οι 

οποίες εξειδικεύουν τα πρότυπα των µελετών και των επιθεωρήσεων της ενεργειακής απόδοσης των 

κτηρίων στα ελληνικά κλιµατικά και κτιριακά δεδοµένα.  Για τον λόγο αυτόν, ενεργοποίησε πάνω από 

εκατό επιστήµονες διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι ανέπτυξαν και ολοκλήρωσαν τις παραπάνω 

οδηγίες και έθεσαν τις βάσεις, ώστε τα οφέλη του εγχειρήµατος εξοικονόµησης ενέργειας να είναι 

πολλαπλά, δηλαδή 

� να είναι η ενεργειακή επιθεώρηση µια ουσιαστική επιθεώρηση αναβάθµισης του κτιριακού 

αποθέµατος και όχι µια γραφειοκρατική, τυπική διαδικασία και 

� να αλλάξει η µελέτη ενεργειακής απόδοσης τις ως σήµερα διακριτές µελέτες αρχιτεκτονικών, 

στατικών και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και να εισαγάγει στην εκπόνηση των 

µελετών την ουσιαστική συνεργασία και το κοινό σχεδιασµό, τη συµφιλίωση, δηλαδή, της 

σύγχρονης αρχιτεκτονικής µε την τεχνολογία. 

 

Αξίζει να επισηµανθεί η καινοτοµία εισαγωγής της Βιοκλιµατικής Αρχιτεκτονικής Κτηρίων, µέσω 

του Κ.Εν.Α.Κ και των ΤΟΤΕΕ, στο σχεδιασµό των κτηρίων µας.  

Οφείλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, και τους υπόλοιπους επιστήµονες άλλων 

ειδικοτήτων, που µε όραµα και επιµονή και κυρίως εθελοντική εργασία συνέβαλαν καθοριστικά στη 

διαµόρφωση του Κ.Εν.Α.Κ και των ΤΟΤΕΕ. 

Ιδιαίτερα, θα ήθελα να ξεχωρίσω τη συµβολή των παρακάτω συναδέλφων, τους οποίους και 

αναφέρω αλφαβητικά: 

� Γαγλία Αθηνά, ΜΜ, που καθ’ όλη τη διάρκεια της προσπάθειας αυτής του ΤΕΕ κατέβαλε 

υπεράνθρωπες προσπάθειες 

� Γιδάκου Λία, ΧΜ, στέλεχος του ΥΠΕΚΑ που στήριξε πολύπλευρα την προσπάθεια του ΤΕΕ 

� Ευθυµιάδη Απόστολο, ΜΜ, και την Επιτροπή Κ.Εν.Α.Κ του ΤΕΕ, που εισήγαγαν και στήριξαν τη 

µέθοδο του κτηρίου αναφοράς 

� Λάσκο Κώστα, ΠΜ  

� Μαντά ∆ηµήτρη, ΜΜ 

� Μπαλαρά Κωνσταντίνο, ΜΜ, ∆ιευθυντή Ερευνών Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 

και  

� τον Αραβαντινό ∆ηµήτρη, Αναπληρωτή Καθηγητή του ΑΠΘ,  
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� τα στελέχη του ΚΑΠΕ, 

� τα στελέχη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. 

 

Το ΤΕΕ, υπερήφανο για την έως σήµερα συµβολή του, δεσµεύεται για τη συνέχιση της έκδοσης 

νέων ΤΟΤΕΕ και την αναβάθµιση των υπαρχόντων. 

Το εγχείρηµα της εξοικονόµησης ενέργειας, του µεγαλύτερου εγχώριου ενεργειακού κοιτάσµατος 

της χώρας µας, µπορεί να αποτελέσει την αιχµή της προσπάθειάς µας για την ανάταξη του 

περιβάλλοντος για την αναβάθµιση των φυσικών και τεχνητών συνθηκών της ποιότητας της ζωής µας, 

για µια νέα παραγωγική δοµή, για την ανάπτυξη της χώρας µας. 

 

 

                                                                                                    Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ 

 

 

      Χρήστος Σπίρτζης 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην παρούσα τεχνική οδηγία καθορίζονται οι εθνικές προδιαγραφές για όλες τις παραµέτρους 

που απαιτούνται για την εφαρµογή της µεθοδολογίας υπολογισµών της ενεργειακής απόδοσης των 

κτηρίων, όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων - Κ.Εν.Α.Κ. (Φ.Ε.Κ. 

407/9.4.2010). Αυτές οι παράµετροι χρησιµοποιούνται τόσο στην µελέτη ενεργειακής απόδοσης ενός 

κτηρίου, όσο και στην ενεργειακή επιθεώρησή του. Στο πλαίσιο της ενεργειακής µελέτης ο µελετητής 

αξιολογεί την εφαρµογή εναλλακτικών τεχνολογιών υψηλής απόδοσης στο υπό µελέτη κτήριο, 

προκειµένου να καθορίσει κατά περίπτωση την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και να µπορέσει να 

τη βελτιώσει.  

Οι προδιαγραφές για τις παραµέτρους της µεθοδολογίας ορίζονται σε εθνικό επίπεδο και 

διαµορφώνονται ανάλογα µε τις τεχνολογίες που εφαρµόζονται στην κατασκευή κτηρίων (δοµικά υλικά 

και ηλεκτροµηχανολογικά συστήµατα), το προφίλ λειτουργίας των κτηρίων, τις εσωτερικές συνθήκες 

λειτουργίας και τις ειδικές κλιµατικές συνθήκες για κάθε περιοχή. Οι παράµετροι υποστηρίζουν την 

µεθοδολογία υπολογισµού της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνουν αλλά 

και καθορίζουν το πλαίσιο της διαδικασίας επιθεώρησης κτηρίων και συστηµάτων θέρµανσης, ψύξης 

και κλιµατισµού. Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι παράµετροι σε κατηγορίες: 

� Προδιαγραφές για τις συνθήκες λειτουργίας ανά τελική χρήση κτηρίου ή τµήµατος κτηρίου όπως 

ωράριο λειτουργίας, επιθυµητές θερµοκρασίες χώρων, επιθυµητή σχετική υγρασία, απαιτήσεις  

νωπού αέρα ανά χρήση κτηρίου, κατανάλωση νερού χρήσης, θερµοκρασία νερού δικτύου, 

εσωτερικά κέρδη από χρήστες και συσκευές. 

� Προδιαγραφές παραµέτρων για τα στοιχεία κτηριακού κελύφους όπως τεχνικά χαρακτηριστικά και 

θερµοφυσικές ιδιότητες δοµικών υλικών, τυπολογίες τοιχοποιίας, τυπολογίες ανοιγµάτων, 

θερµογέφυρες, σκίαση, παθητικά συστήµατα κ.ά.  

� Προδιαγραφές παραµέτρων για τις εγκαταστάσεις θέρµανσης, ψύξης, κλιµατισµού (Θ.Ψ.Κ.) και 

ζεστού νερού χρήσης (Ζ.Ν.Χ.) όπως τυπικές αποδόσεις συστηµάτων παραγωγής θέρµανσης, 

ψύξης και Ζ.Ν.Χ., απώλειες δικτύων διανοµής και εκποµπής, απόδοση βοηθητικών συστηµάτων 

Θ.Ψ.Κ. (κυκλοφορητές, αντλίες, θερµοστάτες χώρων, αντιστάθµισης κ.ά.), αποδόσεις συστηµάτων 

ανάκτησης θερµότητας, αποδόσεις  τερµατικών µονάδων Θ.Ψ.Κ. κ.ά. 

� Προδιαγραφές παραµέτρων για ηλεκτρολογικά & ηλεκτρονικά συστήµατα και εγκαταστάσεις όπως 

φωτιστικές αποδόσεις συστηµάτων φωτισµού, επιθυµητά επίπεδα φωτισµού ανά χρήση χώρων, 

αξιοποίηση φυσικού φωτισµού, απόδοση συστηµάτων συµπαραγωγής ηλεκτρισµού & θερµότητας 

(Σ.Η.Θ.), αποδόσεις συστηµάτων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) για κτήρια (ηλιακών 

συλλεκτών, γεωθερµίας, ηλιακού κλιµατισµού, φωτοβολταϊκών Φ/Β, κ.ά.),  κατανάλωση ενέργειας 

από κινητήρες, αντλίες, κυκλοφορητές κ.ά., αποδόσεις κεντρικών και τοπικών διατάξεων 

αυτοµάτου ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας στα κτήρια – BEMS (θερµοστάτες, ρυθµιστές 

στροφών (inverter), µετρητές κ.ά.). 

Η εκτίµηση της ενεργειακής απόδοσης ενός κτηρίου, βασίζεται σε θεωρητικές σχέσεις κάτω από 

συγκεκριµένες παραδοχές και εκτιµήσεις, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο ανθρώπινος παράγοντας 

στην πραγµατική του διάσταση, ο οποίος στην πράξη διαφοροποιεί  την ενεργειακή απόδοση του 

κτηρίου ανάλογα µε τις δραστηριότητές του. Για κάθε κτήριο ανάλογα µε την τελική του χρήση, 

λαµβάνονται υπόψη συγκεκριµένες παράµετροι που έχουν να κάνουν µε τον ανθρώπινο παράγοντα 

και κυρίως µε τα εσωτερικά κέρδη στα οποία συµµετέχει, καθώς επίσης και µε τη σωστή χρήση των 

ηλεκτροµηχανολογικών συστηµάτων του κτηρίου, όταν η λειτουργία τους δεν είναι αυτοµατοποιηµένη.  

Ο µελετητής ή ο επιθεωρητής επιλέγει τις παραµέτρους, δίνοντας προτεραιότητα στα στοιχεία που 

θα συλλέξει κατά την ενεργειακή επιθεώρηση ή –στην περίπτωση νέων κτηρίων– σε αυτά που 
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καθορίζονται στη µελέτη εφαρµογής (αρχιτεκτονική, ηλεκτροµηχανολογική κ.ά.), προκειµένου να 

προσεγγίσει κατά το δυνατόν ακριβέστερα την πραγµατική κατάσταση του κτηρίου. Σε κάθε 

περίπτωση ο επιθεωρητής ελέγχει την ισχύ των πληροφοριών που συλλέγει από τις διαθέσιµες 

µελέτες του κτηρίου και τις τεχνικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεών του, προκειµένου να 

επιβεβαιώσει την ακρίβειά των δεδοµένων που θα χρησιµοποιήσει. Στις περισσότερες περιπτώσεις 

ενεργειακών επιθεωρήσεων, η συλλογή και προσδιορισµός των απαραίτητων δεδοµένων δεν θα είναι 

δυνατή στο βαθµό που απαιτείται. Γι' αυτό το λόγο η παρούσα τεχνική οδηγία παρέχει τη δυνατότητα 

εκτίµησης αυτών των δεδοµένων, που θα χρησιµοποιηθούν για τους υπολογισµούς µε βάση την 

ισχύουσα πρακτική δόµησης που εφαρµόζεται σε εθνικό επίπεδο. Προκειµένου να περιοριστεί η 

εσφαλµένη εκτίµηση και εισαγωγή δεδοµένων κατά τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης 

ενός κτηρίου, ο µελετητής ή ο επιθεωρητής καλείται να επιλέξει, ανάλογα µε την περίπτωση και τις 

ειδικές συνθήκες, τις κατάλληλες παραµέτρους. 

Ο µελετητής ή ο επιθεωρητής, σύµφωνα µε τον Κ.Εν.Α.Κ., συντάσσει κατά περίπτωση τεχνική 

έκθεση, στην οποία αναφέρονται λεπτοµερώς τα δεδοµένα και οι παράµετροι που χρησιµοποιηθήκαν 

για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, καθώς επίσης και οι σχετικές 

διευκρινήσεις, όπου αυτό απαιτείται. 

 

 

 

1.1. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΚΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ   

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Εν.Α.Κ., κάθε νέο κτήριο, καθώς και κάθε υφιστάµενο κτήριο που 

ανακαινίζεται ριζικά πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κατά τα 

οριζόµενα στα άρθρα 6 και 7 του ν. 4122/2013. Οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης 

ικανοποιούνται όταν το κτήριο πληροί όλες τις ελάχιστες προδιαγραφές που περιγράφονται στο άρθρο 

8 του Κ.Εν.Α.Κ. και: 

α) είτε η συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του εξεταζόµενου κτηρίου είναι µικρότερη 

από τη συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτηρίου αναφοράς, όπως αυτό 

περιγράφεται στο άρθρο 9 του Κ.Εν.Α.Κ. ή ίση µε αυτήν.  

β) είτε το εξεταζόµενο κτήριο έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά µε το κτήριο αναφοράς τόσο ως 

προς το κτηριακό κέλυφος, όσο και ως προς τις ηλεκτροµηχανολογικές του εγκαταστάσεις στο 

σύνολό τους.  

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ο υπολογισµός της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας µε την 

εκπόνηση ενεργειακής µελέτης, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που αναφέρεται στα άρθρα 4 και 5 του 

Κ.Εν.Α.Κ., προκειµένου να προσδιοριστεί η ενεργειακή απόδοση και η κατάταξη του κτηρίου. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Κ.Εν.Α.Κ., οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα νέα και ριζικώς 

ανακαινιζόµενα κτήρια, αναφέρονται στο αρχιτεκτονικό σχεδιασµό του κτηρίου, στη θερµοµόνωση του 

κτηριακού κελύφους και στις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις. Αυτές οι ελάχιστες απαιτήσεις 

αναλύονται στην αντίστοιχη θεµατική ενότητα της παρούσας τεχνικής οδηγίας. 

Το «κτήριο αναφοράς» καθορίζεται να είναι το ίδιο µε το υπό µελέτη κτήριο. Συγκεκριµένα, 

θεωρείται πως έχει τα ίδια γεωµετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισµό, χρήση και 

χαρακτηριστικά λειτουργίας µε το εξεταζόµενο κτήριο. Το κτήριο αναφοράς πληροί τις ελάχιστες 

προδιαγραφές και έχει καθορισµένα τεχνικά χαρακτηριστικά τόσο στα εξωτερικά δοµικά στοιχεία του, 

όσο και στις Η/Μ εγκαταστάσεις που αφορούν στη Θ.Ψ.Κ. των εσωτερικών χώρων, στην παραγωγή 

Ζ.Ν.Χ. και στο φωτισµό. Στις ενότητες που ακολουθούν καθορίζονται µε λεπτοµέρεια τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του κτηρίου αναφοράς τόσο ως προς το κτηριακό κέλυφος, όσο και ως προς τις 

ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις. 
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Καθώς η θερµότητα µεταδίδεται από τις θερµότερες προς τις ψυχρότερες περιοχές, παρατηρείται 

το µεν χειµώνα ψύξη των εσωτερικών χώρων λόγω µετάδοσής της προς το ψυχρότερο εξωτερικό 

περιβάλλον, το δε καλοκαίρι υπερθέρµανση λόγω της αντίστροφης µετάδοσης από το θερµότερο 

εξωτερικό περιβάλλον προς τους ψυχρότερους εσωτερικούς χώρους, αλλά και λόγω σηµαντικής 

εισροής ηλιακής ακτινοβολίας (άµεσα ή έµµεσα) σ’ αυτούς. Συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι να 

καταναλώνεται ενέργεια είτε για θέρµανση το χειµώνα είτε για κλιµατισµό το καλοκαίρι. 

 

 

 

1.2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΤΗΡΙΟΥ  

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Κ.Εν.Α.Κ., η µεθοδολογία υπολογισµών για την ενεργειακή απόδοση 

κτηρίων, είναι ηµι-σταθερής κατάστασης µηνιαίου βήµατος και βασίζεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα 

όπως αυτά ισχύουν και δίνονται στον πίνακα 1.1.  

Πίνακας 1.1. Ευρωπαϊκά πρότυπα για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 

Υπολογισµός ενεργειακής ζήτησης κτηρίου για θέρµανση και ψύξη (µηνιαία µέθοδος) 

ΕΛΟΤ EN ISO 
13790 Ε2 

(2009) 
 

Ενεργειακή επίδοση κτηρίων - Υπολογισµός των 
απαιτήσεων ενέργειας για τη θέρµανση και την ψύξη 
χώρων. 

Υπολογισµός της ενεργειακής 
ζήτησης του κτηριακού κελύφους µε 
τη µέθοδο  ηµισταθερής κατάστασης 

µηνιαίου βήµατος. 

ΕΛΟΤ EN ISO 
13789 Ε2 

(2009) 

Θερµική επίδοση κτηρίων - Συντελεστές µεταφοράς 
θερµότητας σχετικά µε µετάδοση και αερισµό - 
Μέθοδος υπολογισµού. 

ΕΛΟΤ EN ISO 
6946 Ε2 (2009) 

Κτηριακά µέρη και στοιχεία - Θερµική αντίσταση και 
θερµοπερατότητα - Μέθοδος υπολογισµού. 

ΕΛΟΤ EN ISO 
13370 Ε2 

(2009) 

Θερµικές επιδόσεις κτηρίων - Μετάδοση θερµότητας 
µέσω του εδάφους - Μέθοδοι υπολογισµού. 

ΕΛΟΤ EN ISO 
14683 (2009) 

Θερµογέφυρες σε κτηριακές κατασκευές - Γραµµική 
θερµική µετάδοση - Απλοποιηµένες µέθοδοι και τιµές 
προεπιλογής. 

ΕΛΟΤ EN ISO 
10211 (2009) 

Θερµογέφυρες στις κτηριακές κατασκευές - Ροές 
θερµότητας και επιφανειακές θερµοκρασίες - 
Λεπτοµερείς υπολογισµοί. 

EN ISO  
10077-1 (2006) 

Θερµική επίδοση παραθύρων, θυρών και εξωφύλλων 
- Υπολογισµός θερµικής µετάδοσης - Μέρος 1: 
Απλοποιηµένη µέθοδος. 

ΕΛΟΤ EN 
13947 (2007) 

Θερµική επίδοση τοιχοπετασµάτων - Υπολογισµός 
της θερµικής µετάδοσης. 

ΕΛΟΤ EN 
15241 (2008) 

Αερισµός κτηρίων - Μέθοδοι υπολογισµού 
ενεργειακών απωλειών σε εµπορικής χρήσης κτήρια 
λόγω αερισµού και διήθησης. 

Υπολογισµός των απωλειών 
θερµότητας κτηρίου προς το 

περιβάλλον µέσω των διαφανών και 
αδιαφανών δοµικών στοιχείων, 
καθώς και µέσω του αερισµού του 
κτηρίου (διείσδυσης αέρα, φυσικού ή 

µηχανικού αερισµού). 

ΕΛΟΤ EN ISO 
15927.01 
 (2004) 

Υγροθερµικές επιδόσεις κτηρίων - Υπολογισµός και 
παρουσίαση κλιµατικών δεδοµένων - Μέρος 1: Μέσες 
µηνιαίες και ετήσιες τιµές µετεωρολογικών στοιχείων 

Παραδοχές και υπολογισµοί για 
κλιµατικά δεδοµένα. 

ΕΛΟΤ EN 
15193 (2008) 

Ενεργειακή επίδοση κτηρίων - Ενεργειακές 
απαιτήσεις για φωτισµό. 

Υπολογισµός εσωτερικών κερδών 
από φωτισµό. 
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Πίνακας 1.1. (συνέχεια). Ευρωπαϊκά πρότυπα για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 

Υπολογισµός ενεργειακής κατανάλωσης κτηρίου για θέρµανση και ψύξη -  
Μελέτη ενεργειακής απόδοσης (µηνιαία µέθοδος) 

ΕΛΟΤ EN ISO 
13790 Ε2 

(2009) 

Ενεργειακή επίδοση κτηρίων - Υπολογισµός των 
απαιτήσεων ενέργειας για τη θέρµανση και την ψύξη 
χώρων. 

Υπολογισµός κατανάλωσης 
ενέργειας για θέρµανση και ψύξη 
βάσει της ενεργειακής ζήτησης του 
κτηριακού κελύφους και των 
αποδόσεων των συστηµάτων 

θέρµανσης και ψύξης. 

ΕΛΟΤ EN 
15316.01 

(2008) 

Συστήµατα θέρµανσης σε κτήρια - Μέθοδος 
υπολογισµού των ενεργειακών απαιτήσεων και της 
απόδοσης των συστηµάτων - Μέρος 1: Γενικά. 

ΕΛΟΤ EN 
15316.02.01 

 (2008) 

Συστήµατα θέρµανσης σε κτήρια - Μέθοδος 
υπολογισµού απαιτήσεων συστηµάτων ενέργειας και 
απόδοση συστηµάτων - Μέρος 2-1: Συστήµατα 
εκποµπών θέρµανσης χώρων. 

ΕΛΟΤ EN 
15316.02.03 

 (2008) 

Συστήµατα θέρµανσης σε κτήρια - Μέθοδος 
υπολογισµού των ενεργειακών απαιτήσεων και της 
απόδοσης των συστηµάτων - Μέρος 2-3: Συστήµατα 
διανοµής για τη θέρµανση χώρων. 

ΕΛΟΤ EN 
15316.04.01 

 (2008) 

Συστήµατα θέρµανσης σε κτήρια - Μέθοδος 
υπολογισµού των ενεργειακών απαιτήσεων και της 
απόδοσης των συστηµάτων - Μέρος 4-1: Συστήµατα 
παραγωγής θέρµανσης χώρων. Συστήµατα καύσης 
(λέβητες). 

ΕΛΟΤ EN 
15316.04.02 

(2008) 

Συστήµατα θέρµανσης σε κτήρια - Μέθοδος 
υπολογισµού των απαιτήσεων συστηµάτων ενέργειας 
και απόδοση συστηµάτων - Μέρος 4-2: Συστήµατα 
παραγωγής θέρµανσης χώρων, συστήµατα αντλιών 
θερµότητας. 

ΕΛΟΤ EN 
15316.04.03 

(2008) 

Συστήµατα θέρµανσης σε κτήρια - Μέθοδος 
υπολογισµού απαιτήσεων συστηµάτων ενέργειας και 
απόδοση συστηµάτων - Μέρος 4-3: Συστήµατα 
παραγωγής θερµότητας, θερµικά ηλιακά. 

ΕΛΟΤ EN 
15316.04.04 

(2008) 

Συστήµατα θέρµανσης σε κτήρια - Μέθοδος 
υπολογισµού των ενεργειακών απαιτήσεων και της 
απόδοσης των συστηµάτων - Μέρος 4-4: Συστήµατα 
παραγωγής θέρµανσης χώρων. Συστήµατα 
συµπαραγωγής, ενσωµατωµένα στο κτήριο. 

ΕΛΟΤ EN 
15316.04.05 

 (2008) 

Συστήµατα θέρµανσης σε κτήρια - Μέθοδος 
υπολογισµού των ενεργειακών απαιτήσεων και της 
απόδοσης των συστηµάτων - Μέρος 4-5: Συστήµατα 
παραγωγής θέρµανσης χώρων. Απόδοση και 
ποιότητα συστηµάτων τηλεθέρµανσης και 
συστηµάτων µεγάλου όγκου. 

ΕΛΟΤ EN 
15316.04.06 

(2008) 

Συστήµατα θέρµανσης σε κτήρια - Μέθοδος 
υπολογισµού των ενεργειακών απαιτήσεων και της 
απόδοσης των συστηµάτων - Μέρος 4-6: Συστήµατα 
παραγωγής θέρµανσης χώρων. Φωτοβολταϊκά 
συστήµατα. 

Υπολογισµός της απόδοσης του 
συστήµατος θέρµανσης. 
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Πίνακας 1.1. (συνέχεια). Ευρωπαϊκά πρότυπα για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 

ΕΛΟΤ EN 
15316.04.07 

(2010) 

Συστήµατα θέρµανσης σε κτήρια - Μέθοδος 
υπολογισµού απαιτήσεων συστηµάτων ενέργειας και 
απόδοση συστηµάτων - Μέρος 4-7: Συστήµατα 
παραγωγής θερµότητας χώρων, συστήµατα καύσης 
βιοµάζας. 

 

ΕΛΟΤ EN 
15243 (2008) 

Αερισµός κτηρίων - Υπολογισµός θερµοκρασίας 
χώρου και του φορτίου και της ενέργειας κτηρίων 
εξοπλισµένων µε σύστηµα κλιµατισµού. 

Υπολογισµός απόδοσης συστήµατος 
ψύξης. 

ΕΛΟΤ EN 
15232 (2007) 

Ενεργειακή λειτουργία των κτηρίων – Επίδραση του 
αυτοµατισµού κτηρίων, των συσκευών ελέγχου και 
της διαχείρισης κτηρίων. 

Υπολογισµός εξοικονοµούµενης 
ενέργειας από διατάξεις αυτοµάτου 

ελέγχου. 

Υπολογισµός ενεργειακής κατανάλωσης κτηρίου για ζεστό νερό χρήσης (Ζ.Ν.Χ.) και φωτισµό 

ΕΛΟΤ EN 
15316.03.01 

(2008) 

Συστήµατα θέρµανσης σε κτήρια - Μέθοδος 
υπολογισµού των ενεργειακών απαιτήσεων και της 
απόδοσης των συστηµάτων - Μέρος 3-1: Συστήµατα 
ζεστού νερού χρήσης. Χαρακτηρισµός αναγκών 
(απαιτήσεις άντλησης). 

ΕΛΟΤ EN 
15316.03.02 

(2008) 

Συστήµατα θέρµανσης σε κτήρια - Μέθοδος 
υπολογισµού των ενεργειακών απαιτήσεων και της 
απόδοσης των συστηµάτων - Μέρος 3-2: Συστήµατα 
ζεστού νερού χρήσης, διανοµή. 

ΕΛΟΤ EN 
15316.03.03 

(2008) 

Συστήµατα θέρµανσης σε κτήρια - Μέθοδος 
υπολογισµού των ενεργειακών απαιτήσεων και της 
απόδοσης των συστηµάτων - Μέρος 3-3: Συστήµατα 
ζεστού νερού χρήσης, παραγωγή. 

Υπολογισµός κατανάλωσης 
ενέργειας για ζεστό νερό χρήσης 

(Ζ.Ν.Χ.). 

ΕΛΟΤ EN 
15193 (2008) 

Ενεργειακή επίδοση κτηρίων - Ενεργειακές 
απαιτήσεις για φωτισµό. 

Υπολογισµός κατανάλωσης 
ενέργειας για τεχνητό φωτισµό 

κτηρίων. 

 

Για τους υπολογισµούς θα χρησιµοποιούνται λογισµικά, τα οποία θα αξιολογούνται από την Ειδική 

Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.Επ.Εν), η οποία υπάγεται στην Ειδική Γραµµατεία 

Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.). Οι παράµετροι υπολογισµού θα καθορίζονται από τα στοιχεία της 

αρχιτεκτονικής και ηλεκτροµηχανολογικής µελέτης του κτηρίου και σύµφωνα µε την παρούσα τεχνική 

οδηγία, καθώς επίσης και σύµφωνα µε τις Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. των κλιµατικών δεδοµένων. 

Η ενεργειακή απόδοση των κτηρίων προσδιορίζεται µε βάση τη συνολική κατανάλωση 

πρωτογενούς ενέργειας. Η µεθοδολογία υπολογισµού θα πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα 

παρακάτω στοιχεία:   

� Τη χρήση του κτηρίου, τις επιθυµητές συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος (θερµοκρασία και 

σχετική υγρασία αέρα, αερισµό), τα χαρακτηριστικά λειτουργίας και τον αριθµό χρηστών. 

� Τα κλιµατικά δεδοµένα της περιοχής του κτηρίου (θερµοκρασία, σχετική υγρασία, ταχύτητα 

ανέµου και ηλιακή ακτινοβολία).  

� Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των δοµικών στοιχείων του κτηριακού κελύφους (σχήµα και 

µορφή κτηρίου, διαφανείς και µη διαφανείς επιφάνειες, σκίαστρα κ.ά.) σε σχέση µε τον 

προσανατολισµό και τα χαρακτηριστικά των εσωτερικών δοµικών στοιχείων (χωρίσµατα κ.ά.).  

Τα θερµικά χαρακτηριστικά των δοµικών στοιχείων και υλικών του κτηριακού κελύφους 

(θερµοπερατότητα, θερµική µάζα, απορροφητικότητα ηλιακής ακτινοβολίας κ.ά.).  
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� Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης θέρµανσης χώρων (τύπο συστηµάτων, δίκτυο 

διανοµής, απόδοση συστηµάτων κ.ά.). 

� Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης ψύξης / κλιµατισµού χώρων (τύπο συστηµάτων, 

δίκτυο διανοµής, απόδοση συστηµάτων κ.ά.). 

� Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης µηχανικού αερισµού (τύπο συστηµάτων, δίκτυο 

διανοµής, απόδοση συστηµάτων κ.ά.). 

� Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (τύπο 

συστηµάτων, δίκτυο διανοµής, απόδοση συστηµάτων κ.ά.). 

� Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης φωτισµού για τα κτήρια του τριτογενούς τοµέα. 

� Τα παθητικά ηλιακά συστήµατα, εάν υπάρχουν στο κτήριο. 

Επίσης στη µεθοδολογία υπολογισµού συνεκτιµάται κατά περίπτωση η θετική επίδραση των 

ακόλουθων συστηµάτων: 

� Ενεργητικών ηλιακών συστηµάτων και άλλων συστηµάτων παραγωγής θερµότητας, ψύξης και 

ηλεκτρισµού µε τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.).  

� Ενέργεια παραγόµενη µε τεχνολογίες συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας / ψύξης 

(Σ.Η.Θ.). 

� Κεντρικά συστήµατα θέρµανσης ή/και ψύξης σε κλίµακα περιοχής ή οικοδοµικού τετραγώνου 

(τηλεθέρµανση). 

� Αξιοποίηση φυσικού φωτισµού. 

Για τον υπολογισµό της συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας εφαρµόζεται η ίδια 

µεθοδολογία τόσο στο υπό µελέτη κτήριο, όσο και στο αντίστοιχο κτήριο αναφοράς. Η πρώτη 

επανεξέταση επιβάλλεται να πραγµατοποιηθεί δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του Κ.Εν.Α.Κ. Η 

αναγωγή της υπολογιζόµενης τελικής κατανάλωσης καυσίµου σε πρωτογενή γίνεται µε τη χρήση των 

συντελεστών µετατροπής του πίνακα 1.2. 

 

Πίνακας 1.2. Συντελεστής αναγωγής της κατανάλωσης ενέργειας του κτηρίου σε πρωτογενή ενέργεια. 

Πηγή ενέργειας 
Συντελεστής µετατροπής  
σε πρωτογενή ενέργεια 

Εκλυόµενοι ρύποι ανά µονάδα 
ενέργειας (kgCO2/kWh) 

Φυσικό αέριο 1,05 0,196 

Πετρέλαιο θέρµανσης 1,10 0,264 

Ηλεκτρική ενέργεια 2,90 0,989 

Υγραέριο 1,05 0,238 

Βιοµάζα 1,00 --- 

Τηλεθέρµανση από ∆.Ε.Η. 0,70 0,347 

Τηλεθέρµανση από Α.Π.Ε. 0,50 ---- 

 

Σε περίπτωση που χρησιµοποιείται ως καύσιµο πετρέλαιο κίνησης (συστήµατα συµπαραγωγής, 

παραγωγής ζεστού νερού χρήσης κ.ά.), ο συντελεστής µετατροπής του σε πρωτογενή ενέργεια είναι ο 

ίδιος µε αυτόν του πετρελαίου θέρµανσης. Επίσης, ο συντελεστής µετατροπής σε πρωτογενή ενέργεια 

της βιοµάζας είναι ο ίδιος τόσο για την ακατέργαστη βιοµάζα (καυσόξυλα, κλαδοδέµατα κ.ά.) όσο και 

για την τυποποιηµένη βιοµάζα όπως τα συσσωµατώµατα (pellets) κ.ά.  
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1.3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ  

Βάσει της τελικής ανηγµένης σε πρωτογενή ενέργεια κατανάλωσης του κτηρίου, καθορίζεται και η 

κατηγορία της ενεργειακής απόδοσής του και εκδίδεται το «πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης 

κτηρίου - Π.Ε.Α.». Οι κατηγορίες ενεργειακής ταξινόµησης των κτηρίων δίνονται στον πίνακα 1.3.  

Ο δείκτης RR είναι ίσος µε την υπολογιζόµενη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτηρίου 

αναφοράς. Ο λόγος Τ είναι το πηλίκο της υπολογιζόµενης κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του 

εξεταζόµενου κτηρίου (ΕΡ) προς την υπολογιζόµενη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτηρίου 

αναφοράς (RR) και αποτελεί το κριτήριο για την κατάταξη του κτηρίου στην αντίστοιχη κατηγορία 

ενεργειακής απόδοσης. 

 

Πίνακας 1.3. Κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης κτηρίων. 

Κατηγορία Όρια κατηγορίας Όρια κατηγορίας 

  Α+   ΕΡ ≤ 0,33RR T ≤  0,33 

Α 0,33RR <  ΕΡ  ≤ 0,50RR  0,33 < T  ≤  0,50 

   Β+ 0,50RR < ΕΡ  ≤ 0,75RR  0,50 < T  ≤  0,75 

Β 0,75RR < ΕΡ ≤1,00RR 0,75 < T ≤ 1,00 

Γ 1,00RR < ΕΡ ≤ 1,41RR 1,00 < T ≤ 1,41 

∆ 1,41RR < ΕΡ  ≤ 1,82RR 1,41 < T  ≤ 1,82 

Ε 1,82RR < ΕΡ  ≤ 2,27RR 1,82 < T  ≤  2,27 

Ζ 2,27RR <  ΕΡ  ≤  2,73RR 2,27 < T  ≤  2,73 

Η 2,73RR < ΕΡ 2,73 < T 

 

Η ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτηρίου αναφοράς αντιστοιχεί στο 

άνω όριο της κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης Β. Κτήρια µε χαµηλότερη ή υψηλότερη κατανάλωση 

πρωτογενούς ενέργειας κατατάσσονται στην αντίστοιχη ενεργειακή κατηγορία. 

Όταν ένα κτήριο είναι µεικτής χρήσης, δηλαδή διαθέτει περισσότερα από ένα τµήµατα που 

ανήκουν σε διαφορετικές βασικές κατηγορίες κύριας χρήσης (σύµφωνα µε την παράγραφο 1.5), τότε 

κάθε τµήµα από αυτά εξετάζεται µεµονωµένα και αντίστοιχα, εκδίδεται πιστοποιητικό ενεργειακής 

απόδοσης για κάθε βασική κατηγορία κύριας χρήσης του κτηρίου ξεχωριστά. 

Για παράδειγµα, σε κτήριο κατοικιών µε ισόγειο κατάστηµα θα πρέπει να εξετασθούν ξεχωριστά το 

κατάστηµα και το τµήµα µε τις κατοικίες. Θα πρέπει δηλαδή να εκδοθούν κατ' ελάχιστον δύο Π.Ε.Α., 

ένα για το κατάστηµα και ένα για τις κατοικίες, (είτε σε µεµονωµένες πιστοποιήσεις οριζόντιων 

ιδιοκτησιών είτε σε κοινή πιστοποίηση ολόκληρου του κτηρίου, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του νόµου  

3851/2010- ΦΕΚ 85 για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας). 

 

 

 

1.4. ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α   

Για την εκπόνηση της µελέτης ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, η ελληνική επικράτεια 

διαιρείται σε τέσσερις κλιµατικές ζώνες µε βάση τις βαθµοηµέρες θέρµανσης. Στον πίνακα 1.4 

προσδιορίζονται οι νοµοί που υπάγονται στις τέσσερις κλιµατικές ζώνες (από τη θερµότερη στην 

ψυχρότερη) και ακολουθεί σχηµατική απεικόνιση των παραπάνω ζωνών στο σχήµα 1.1.  

Σε κάθε νοµό, οι περιοχές που βρίσκονται σε υψόµετρο άνω των 500 µέτρων, εντάσσονται στην 

επόµενη ψυχρότερη κλιµατική ζώνη από εκείνη στην οποία ανήκουν σύµφωνα µε τα παραπάνω. Για 
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την ∆ ζώνη όλες οι περιοχές ανεξαρτήτως υψοµέτρου περιλαµβάνονται στην ζώνη ∆. Στο τµήµα του 

νοµού Αρκαδίας που εντάσσεται στην κλιµατική ζώνη Γ και στο τµήµα του νοµού Σερρών (ΒΑ τµήµα) 

που εντάσσεται στην κλιµατική ζώνη ∆, περιλαµβάνονται όλες οι περιοχές που έχουν υψόµετρο άνω 

των 500 µέτρων. 

 

Πίνακας 1.4. ∆ιαχωρισµός της ελληνικής επικράτειας σε κλιµατικές ζώνες κατά νοµούς. 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΝΟΜΟΙ 

ΖΩΝΗ Α 

Ηρακλείου, Χανιών, Ρεθύµνου, Λασιθίου, Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσου, 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. 

ΖΩΝΗ Γ 

Αρκαδίας (ορεινή), Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Πιερίας, 

Ηµαθίας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Σερρών (εκτός ΒΑ τµήµατος), 

Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου. 

ΖΩΝΗ ∆ Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Σερρών (ΒΑ τµήµα), ∆ράµας. 

 

 

Σχήµα 1.1. Σχηµατική απεικόνιση των κλιµατικών ζωνών της ελληνικής επικράτειας 
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1.5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ   

Από το πεδίο εφαρµογής του Κ.Εν.Α.Κ., σύµφωνα µε την παρ.7 του άρθρου 4 του νόµου 4122/13 

(ΦΕΚ42Α/19-2-13) εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες κτηρίων:  

� µνηµεία, 

� κτήρια προστατευόµενα ως µέρος συγκεκριµένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης 

αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας, όπως διατηρητέα και εντός παραδοσιακών οικισµών 

κτίρια, στο βαθµό που η συµµόρφωση προς ορισµένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής 

απόδοσης θα αλλοίωνε κατά τρόπο µη αποδεκτό το χαρακτήρα ή την εµφάνισή τους, 

� κτήρια χρησιµοποιούµενα ως χώροι λατρείας, 

� βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, εργαστήρια, 

� προσωρινής χρήσης κτήρια που µε βάση το σχεδιασµό τους η διάρκεια χρήσης τους δεν 

υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, αποθήκες, χώροι στάθµευσης οχηµάτων, πρατήρια υγρών 

καυσίµων, κτήρια αγροτικών χρήσεων − πλην κατοικιών − µε χαµηλές ενεργειακές απαιτήσεις 

και αγροτικά κτίρια − πλην κατοικιών − που χρησιµοποιούνται από τοµέα καλυπτόµενο από 

εθνική συµφωνία που αφορά την ενεργειακή απόδοση κτιρίων, 

� µεµονωµένα κτήρια, µε συνολική ωφέλιµη επιφάνεια µικρότερη από πενήντα τετραγωνικά 

µέτρα (50 τ.µ.), για τα οποία ισχύουν µόνο οι ελάχιστες απαιτήσεις που αφορούν σε δοµικά 

στοιχεία του κτιριακού κελύφους.  

Στον κτηριοδοµικό κανονισµό καθορίζονται οι βασικές κατηγορίες των κτηρίων και οι επί µέρους 

υποκατηγορίες (χρήσεις). Προκειµένου να καθοριστούν οι συνθήκες λειτουργίας των κτηρίων ανάλογα 

µε τη χρήση, όπως παρουσιάζονται στην ενότητα 2 της παρούσας και για τις ανάγκες του Κ.Εν.Α.Κ., 

στον πίνακα 1.5 καθορίζονται οι βασικές κατηγορίες και χρήσεις κτηρίων, στις οποίες θα εντάσσεται το 

υπό µελέτη ή επιθεώρηση κτήριο, προκειµένου να πιστοποιηθεί η ενεργειακή του απόδοση.  

 

Πίνακας 1.5. Ταξινόµηση των κτηρίων σύµφωνα µε τη χρήση τους για τις ανάγκες της παρούσας τεχνικής 

οδηγίας. 

Βασικές κατηγορίες 
κτηρίων 

Χρήσεις κτηρίων που περιλαµβάνονται στις κατηγορίες 

Κατοικίας 
Μονοκατοικία, πολυκατοικία (κτήριο µε περισσότερα του ενός ανεξάρτητα 
διαµερίσµατα). 

Προσωρινής διαµονής Ξενοδοχείο, ξενώνας, οικοτροφείο και κοιτώνας. 

Συνάθροισης κοινού  

Χώρος συνεδρίων, χώρος εκθέσεων, µουσείο, χώρος συναυλιών, θέατρο, 
κινηµατογράφος, αίθουσα δικαστηρίων, κλειστό γυµναστήριο, κλειστό 
κολυµβητήριο, εστιατόριο, ζαχαροπλαστείο, καφενείο,  τράπεζα, αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων. 

Εκπαίδευσης 
Νηπιαγωγείο, πρωτοβάθµια εκπαίδευση, δευτεροβάθµια εκπαίδευση, 
τριτοβάθµια εκπαίδευση, αίθουσα διδασκαλίας, φροντιστήριο. 

Υγείας και κοινωνικής 
πρόνοιας 

Νοσοκοµείο, κλινική, αγροτικό ιατρείο, υγειονοµικός σταθµός, κέντρο υγείας, 
ιατρείο, ψυχιατρείο, ίδρυµα ατόµων µε ειδικές ανάγκες, ίδρυµα χρονίως 
πασχόντων, οίκος ευγηρίας, βρεφοκοµείο, βρεφικός σταθµός, παιδικός 
σταθµός. 

Σωφρονισµού Κρατητήριο, αναµορφωτήριο, φυλακή. 

Εµπορίου 
Κατάστηµα, εµπορικό κέντρο, αγοράς και υπεραγοράς, φαρµακείο, κουρείο και 
κοµµωτήριο, ινστιτούτο γυµναστικής. 

Γραφείων Γραφείο, βιβλιοθήκη. 
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∆ιευκρινίζεται ότι: 

• σε περίπτωση ενιαίας χρήσης κτηρίου επιλέγεται µία από τις χρήσεις κτηρίων του πίνακα, 

• σε περίπτωση µεικτής χρήσης κτηρίου µε διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας (π.χ. κτήριο 

πολυκατοικίας µε εµπορικά καταστήµατα στο ισόγειο), οι υπολογισµοί για την ενεργειακή 

απόδοση και ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου, τόσο κατά την εκπόνηση της µελέτης 

ενεργειακής απόδοσης όσο και κατά την ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίου για την έκδοση του 

πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης γίνεται ξεχωριστά για κάθε χρήση των επί µέρους 

τµηµάτων του κτηρίου. 

• σε περίπτωση που µια συγκεκριµένη χρήση κτηρίου δεν συµπεριλαµβάνεται στις κατηγορίες 

του πίνακα 1.5, τότε αναγκαστικά κατατάσσεται στην πλησιέστερη κατηγορία.  

Όπου στις επόµενες ενότητες αναφέρεται ο όρος «κτήριο» νοείται και «τµήµα κτηρίου», για το 

οποίο υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης χωριστής µελέτης ενεργειακής απόδοσης ή η διεξαγωγή 

χωριστής ενεργειακής επιθεώρησης. Προκειµένου για νέο ή ριζικά ανακαινιζόµενο κτήριο η µελέτη 

ελέγχου της θερµοµονωτικής επάρκειας γίνεται για το σύνολο του κτηρίου, θεωρούµενο ενιαίο, 

σύµφωνα µε την τεχνική οδηγία «Θερµοφυσικές ιδιότητες δοµικών υλικών και έλεγχος της 

θερµοµονωτικής επάρκειας των κτηρίων». 
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2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΡΙΟΥ  

Σ' αυτήν την ενότητα καθορίζονται όλες οι παράµετροι που σχετίζονται µε τις συνθήκες λειτουργίας 

ενός κτηρίου και που απαιτούνται για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, 

σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ανάλογα µε τις συνθήκες λειτουργίας του κτηρίου ο µελετητής ή 

ο επιθεωρητής καθορίζει και τον αριθµό των ανεξάρτητων θερµικών ζωνών, στις οποίες θα 

διαχωριστεί το κτήριο κατά τη µελέτη ή την επιθεώρηση.    

Οι πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας ενός κτηρίου µπορεί να διαφέρουν κατά περίπτωση, 

ανάλογα τη χρήση και τους χρήστες του κτηρίου. Εποµένως, είναι απαραίτητο να καθοριστούν σε 

εθνικό επίπεδο οι αποδεκτές σύµφωνα µε τα πρότυπα συνθήκες λειτουργίας ενός κτηρίου 

συγκεκριµένης χρήσης, προκειµένου να προσδιορίζεται µε τους υπολογισµούς η εκτιµώµενη 

κατανάλωση ενέργειας, η οποία και τελικά θα χαρακτηρίζει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου.  

Επισηµαίνεται πως οι παράµετροι συνθηκών λειτουργίας ενός κτηρίου που καθορίζονται στις 

επόµενες παραγράφους αναφέρονται σε ένα µεγάλο αριθµό κατηγοριών κτηρίων όπως ορίζονται στον 

πίνακα 1.5 και καθορίστηκαν βάσει ευρωπαϊκών προτύπων (EN ISO 13790:2008 και EN 15251:2007 

κ.ά.) και άλλων διεθνών προδιαγραφών. Ωστόσο, σε ειδικές περιπτώσεις κτηρίων ή/και ειδικών 

χώρων κτηρίων (π.χ. χειρουργείων) που δεν αναφέρονται στην παρούσα, καθώς και σε περιπτώσεις 

που χρήζουν πιο λεπτοµερούς αντιµετώπισης, οι συνθήκες λειτουργίας καθορίζονται από τις συνθήκες 

σχεδιασµού κατά περίπτωση.  

Οι ειδικές συνθήκες λειτουργίας των επί µέρους χώρων ενός κτηρίου (WC, διαδρόµων, αποθηκών 

κ.ά.) λαµβάνονται υπόψη µόνο κατά το σχεδιασµό του κτηρίου ή κατά το σχεδιασµό της θερµικής 

ζώνης, ενώ κατά την µελέτη ενεργειακής απόδοσης λαµβάνεται υπόψη µια ενιαία τιµή για κάθε 

παράµετρο (θερµοκρασία, σχετική υγρασία κ.ά.), όπως αναφέρεται στη γενική χρήση κτηρίου στους 

αντίστοιχους πίνακες. 

Επίσης σε όσες υποκατηγορίες κτηρίων δεν υπάρχει καθορισµένη τιµή παραµέτρων 

(θερµοκρασίας, σχετικής υγρασίας κ.ά.), λαµβάνεται υπόψη η γενική τιµή της κατηγορίας.  

 

 

 

2.1. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

Το κτήριο αναφοράς σύµφωνα µε τον ορισµό του είναι ένα κτήριο µε το ίδιο προφίλ και µε ίδιες 

συνθήκες λειτουργίας µε το υπό µελέτη κτήριο. Κατά συνέπεια οι συνθήκες λειτουργίας που 

αναφέρονται στις ακόλουθες ενότητες ισχύουν τόσο για το κτήριο αναφοράς, όσο και για το προς 

µελέτη ή προς επιθεώρηση κτήριο, εκτός αν για το υπό µελέτη κτήριο καθορίζεται διαφορετική τιµή  για 

κάποια από τις παραµέτρους των  υποενοτήτων των συνθηκών λειτουργίας.  

Για παράδειγµα, τα επίπεδα φωτισµού καθορίζονται ανά κατηγορία και χρήση κτηρίου σε 

συγκεκριµένα όρια, αλλά το υπό µελέτη ή προς επιθεώρηση κτήριο µπορεί να διαθέτει φωτιστικά µε 

υψηλότερα επίπεδα φωτισµού από τα απαιτούµενα για την κάλυψη των αναγκών του. Σ' αυτήν την 

περίπτωση για το υπό µελέτη ή για το προς επιθεώρηση κτήριο τα επίπεδα φωτισµού θα 

διαµορφωθούν ανάλογα τα συστήµατα που διαθέτει, ενώ για το κτήριο αναφοράς τα επίπεδα 

φωτισµού λαµβάνονται όπως ορίζονται στις εθνικές προδιαγραφές στις ακόλουθες παραγράφους.  
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2.2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ  

Για την εκτίµηση της ενεργειακής του απόδοσης το κτήριο χωρίζεται σε «θερµικές ζώνες», δηλαδή 

σε χώρους µε παρόµοια χρήση, ίδιο προφίλ λειτουργίας ή/και κοινά ηλεκτροµηχανολογικά συστήµατα. 

Για το διαχωρισµό του κτηρίου σε θερµικές ζώνες συνιστάται να ακολουθούνται οι παρακάτω γενικοί 

κανόνες: 

� Ο διαχωρισµός του κτηρίου να γίνεται στο µικρότερο δυνατό αριθµό ζωνών, προκειµένου να 

επιτυγχάνεται οικονοµία στο πλήθος των δεδοµένων εισόδου και στον υπολογιστικό χρόνο. 

� Κατά τη µελέτη ή την επιθεώρηση ο προσδιορισµός των θερµικών ζωνών να γίνεται 

καταγράφοντας την πραγµατική εικόνα λειτουργίας του κτηρίου. 

� Τµήµατα του κτηρίου µε όγκο µικρότερο από το 10% του συνολικού όγκου του κτηρίου να 

εξετάζονται ενταγµένα σε άλλες θερµικές ζώνες, κατά το δυνατόν παρόµοιες, ακόµη και αν οι 

συνθήκες λειτουργίας τους δικαιολογούν τη θεώρησή τους ως ανεξάρτητων ζωνών. 

Για τους υπολογισµούς των απαιτούµενων φορτίων θέρµανσης και ψύξης, το κτήριο θα πρέπει να 

µελετάται ως µια ενιαία θερµική ζώνη ή να διακριτοποιείται (να διαχωρίζεται) κατά περίπτωση σε 

περισσότερες θερµικές ζώνες. Εφόσον διακριτοποιηθεί ένα κτήριο σε περισσότερες από µία θερµικές 

ζώνες, υπάρχει η δυνατότητα βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων να εκπονηθεί η µελέτη ενεργειακής 

απόδοσης µε ή χωρίς συνυπολογισµό της θερµικής σύζευξης µεταξύ των θερµικών ζωνών. 

∆εδοµένου ότι η θερµική σύζευξη των ζωνών πολλαπλασιάζει σηµαντικά τόσο την είσοδο των 

δεδοµένων στο µοντέλο του κτηρίου, όσο και τον υπολογιστικό χρόνο, χωρίς ωστόσο αντίστοιχα να 

επιτυγχάνει σηµαντική βελτίωση της ακρίβειας των αποτελεσµάτων, για την µελέτη ενεργειακής 

απόδοσης είναι σκόπιµο να ακολουθείται ο υπολογισµός χωρίς σύζευξη µεταξύ των θερµικών ζωνών. 

Ο καθορισµός ανεξάρτητων διαφορετικών θερµικών ζωνών σύµφωνα µε τον Κ.Εν.Α.Κ. (Φ.Ε.Κ. 

407/9.4.2010) και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13790:2009 επιβάλλεται στις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες: 

� Η επιθυµητή θερµοκρασία των εσωτερικών χώρων διαφέρει περισσότερο από 4 K (4 οC) σε 

σχέση µε τα άλλα τµήµατα του κτηρίου κατά  τη χειµερινή ή/και τη θερινή περίοδο. 

� Υπάρχουν χώροι µε διαφορετική χρήση / λειτουργία. Για παράδειγµα, σε ένα νοσοκοµείο 

υπάρχουν αίθουσες νοσηλείας, γραφείων, χειρουργείων, ειδικών ιατρικών µηχανηµάτων, 

εργαστήρια κ.ά. Οι χώροι διαφορετικών χρήσεων έχουν συνήθως και διαφορετικές εσωτερικές 

συνθήκες σχεδιασµού (θερµοκρασία, σχετική υγρασία, νωπό αέρα κ.ά.). 

� Υπάρχουν χώροι στο κτήριο, που εξυπηρετούνται από διαφορετικά συστήµατα θέρµανσης 

ή/και ψύξης ή/και κλιµατισµού λόγω διαφορετικών εσωτερικών συνθηκών. 

� Υπάρχουν χώροι στο κτήριο που παρουσιάζουν πολύ µεγάλες (σε σχέση µε το υπόλοιπο 

κτήριο) συναλλαγές ενέργειας (π.χ. εσωτερικά ή/και ηλιακά κέρδη, θερµικές απώλειες. Για 

παράδειγµα, οι χώροι µε νότιο προσανατολισµό σε ένα κτήριο έχουν σηµαντικά ηλιακά κέρδη 

σε σχέση µε τους υπόλοιπους χώρους. 

� Υπάρχουν χώροι, στους οποίους το σύστηµα του µηχανικού αερισµού (παροχής νωπού αέρα 

ή κλιµατισµού) καλύπτει λιγότερο από το 80% της επιφάνειας κάτοψης του χώρου. 

Χώροι που καταλαµβάνουν όγκο µικρότερο του 10% του όγκου του κτηρίου ή/και έχουν χαµηλή 

ενεργειακή κατανάλωση συγκριτικά µε την κατανάλωση στο υπόλοιπο κτήριο, δεν µπορούν να 

χαρακτηριστούν ως αυτόνοµες θερµικές ζώνες. Επίσης, δευτερεύοντες βοηθητικοί χώροι που δεν 

θερµαίνονται και που συνδέονται λειτουργικά µε µια θερµική ζώνη (π.χ. αποθηκευτικός χώρος εντός 

διαµερίσµατος, ψευδοροφή που διαχωρίζεται από το θερµαινόµενο χώρο µε δοµικό στοιχείο που δεν 

είναι θερµοµονωµένο) λαµβάνονται ως τµήµα της θερµικής ζώνης.      
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Ο διαχωρισµός του κτηρίου σε θερµικές ζώνες εναπόκειται στην ευχέρεια του µελετητή ή του 

επιθεωρητή και µπορεί να βασιστεί στους εθνικούς κανονισµούς και τις σχετικές τεχνικές οδηγίες. 

Ωστόσο, για τις ανάγκες της ενεργειακής µελέτης και της ενεργειακής επιθεώρησης η ακρίβεια των 

υπολογισµών δεν επηρεάζεται σηµαντικά από το διαχωρισµό του κτηρίου σε περισσότερες θερµικές 

ζώνες από αυτές που συστήνεται να επιλέγονται βάσει των παραπάνω κανόνων. Γι' αυτό το λόγο 

καλό είναι ο διαχωρισµός του κτηρίου σε ζώνες να είναι κατά το δυνατόν µικρότερος. Αν το κτήριο δεν 

παρουσιάζει ιδιαίτερες διαφορές µεταξύ των τµηµάτων του, η βέλτιστη προσέγγιση είναι να 

αντιµετωπιστεί ως µία ενιαία θερµική ζώνη. 

Στο πλαίσιο της µελέτης ενεργειακής απόδοσης ενός κτηρίου καθορίζονται και οι θερµαινόµενοι 

χώροι (ή θερµικές ζώνες) και οι µη θερµαινόµενοι χώροι (Μ.Θ.Χ.) καθώς και οι ηλιακοί χώροι (π.χ. 

αίθρια), που γειτνιάζουν και έχουν θερµική σύζευξη µε τους θερµαινόµενους χώρους. Οι µη 

θερµαινόµενοι και οι ηλιακοί χώροι του κτηρίου είναι ενεργειακά αδρανείς χώροι, χωρίς απαιτήσεις για 

θέρµανση, ψύξη και αερισµό. Κατά τους υπολογισµούς, τα εσωτερικά θερµικά κέρδη και ο φωτισµός 

των µη θερµαινόµενων και των ηλιακών χώρων θεωρούνται µηδενικά. Ωστόσο, συµµετέχουν 

δυναµικά στον υπολογισµό των απαιτούµενων φορτίων για θέρµανση και ψύξη των θερµαινόµενων 

χώρων (θερµικές ζώνες) και για το λόγο αυτό περιγράφονται και καθορίζονται µε την ίδια ακρίβεια 

όπως και οι θερµικές ζώνες. 

Επισηµαίνεται ότι ειδικά κατά την διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης τµήµατος κτηρίου και µόνο 

(π.χ. διαµερίσµατος), το οποίο εφάπτεται µε µη θερµαινόµενους χώρους (π.χ. κλιµακοστάσιο), για 

τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, θεωρείται κατά παραδοχή ότι εφάπτεται 

µε τον εξωτερικό αέρα. Σ’ αυτή την περίπτωση, όλα τα δοµικά στοιχεία του τµήµατος κτηρίου που 

εφάπτονται µε το µη θερµαινόµενο χώρο (τοιχοποιίες, ανοίγµατα κ.ά.), περιγράφονται ως εφαπτόµενα 

µε τον εξωτερικό αέρα αλλά µε συντελεστή θερµοπερατότητας (U) µειωµένο κατά το ήµισυ του 

υπολογιζόµενου (δηλαδή πολλαπλασιαζόµενο επί µειωτικό συντελεστή b=0,5) και µε πλήρη σκίαση 

(µηδενικό συντελεστή σκίασης) χειµώνα και καλοκαίρι. Ο υπολογισµός του συντελεστή 

θερµοπερατότητας U γίνεται βάσει της πραγµατικής θέσης του δοµικού στοιχείου, δηλαδή σε επαφή 

µε µη θερµαινόµενο χώρο.  

 

 

 
2.3. ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Η ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 

ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ  

Το ωράριο λειτουργίας ενός κτηρίου ή ενός τµήµατός του, που αποτελεί ανεξάρτητη θερµική ζώνη, 

εξαρτάται από τα εξής χαρακτηριστικά: 

� από τη χρήση του κτηρίου, 

� από τον ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή από τις ιδιαιτερότητες που προσδίδουν σε κάθε 

γενική χρήση κτηρίου οι επιλογές και οι συνήθειες των χρηστών του, 

� από τις τοπικές συνθήκες, κλιµατικές, λειτουργικές  (ωράρια λειτουργίας) κ.ά.  

Για τις ανάγκες εκτίµησης της ενεργειακής απόδοσης ενός κτηρίου καθορίζεται ένα τυπικό ωράριο 

λειτουργίας κάθε κτηρίου, ανάλογα µε τη γενική χρήση του. Το ίδιο ισχύει και για τµήµα κτηρίου, που 

αποτελεί ανεξάρτητη θερµική ζώνη υπολογισµού, µε διαφορετική χρήση. Σε περιπτώσεις κτηρίων µε 

πολλές παράλληλες χρήσεις, όταν οι χρήσεις αυτές αντιµετωπίζονται ως ανεξάρτητες θερµικές ζώνες, 

το τυπικό ωράριο και οι εσωτερικές θερµικές συνθήκες λειτουργίας (θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός, 

εσωτερικά φορτία κ.ά.), καθορίζονται για κάθε χρήση χωριστά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον πίνακα 

2.1. και ανεξάρτητα από τη βασική κατηγορία και τη γενική χρήση του κτηρίου (π.χ. οι χώροι γραφείων 

των νοσοκοµείων, αντιµετωπίζονται ως γραφεία). Ωστόσο η µηνιαία περίοδος λειτουργίας για όλες τις 
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επιµέρους παράλληλες χρήσεις καθορίζεται από τη γενική χρήση του κτηρίου (π.χ. οι χώροι γραφείων 

ενός σχολικού κτηρίου, δεν λειτουργούν τους θερινούς µήνες που το κτήριο θεωρείται ότι είναι εκτός 

λειτουργίας). Στον πίνακα 2.1. δίνεται το τυπικό ωράριο λειτουργίας ανά χρήση κτηρίου ή χρήση 

θερµικής ζώνης. 

 

Πίνακας 2.1. Τυπικό ωράριο λειτουργίας κτηρίων ανά χρήση. 

Βασικές 
κατηγορίες 
κτηρίων 

Χρήσεις κτηρίων 
 ή θερµικών ζωνών 

Ώρες 
λειτουργίας 

Ηµέρες 
λειτουργίας 
ανά εβδοµάδα 

Περίοδος 
λειτουργίας 
σε µήνες 

Κατοικίας Μονοκατοικία, πολυκατοικία (περισσότερα 
του ενός διαµερίσµατα) 

18 7 12 

Ξενοδοχείο ετήσιας λειτουργίας 24 7 12 

θερινής λειτουργίας 24 7 7 (Απρ.-Οκτ.) 

χειµερινής λειτουργίας 24 7 8 (Σεπτ.-Απρ.) 

Ξενώνας ετήσιας λειτουργίας 24 7 12 

θερινής λειτουργίας 24 7 7 (Απρ.-Οκτ.) 

χειµερινής λειτουργίας 24 7 8 (Σεπτ.-Απρ.) 

Οικοτροφείο και κοιτώνας 24 7 12 

Υπνοδωµάτιο ξενοδοχείου, οικοτροφείου κ.ά. 12 7 ανά χρήση 

Προσωρινής 
διαµονής 

Κοινόχρηστος χώρος ξενοδοχείου, 
οικοτροφείου κ.ά. 

24 7 ανά χρήση 

Εστιατόριο 12 7 12 

Ζαχαροπλαστείο, καφενείο 15 7 12 

Νυχτερινό κέντρο διασκέδασης,  
µουσική σκηνή  

6 4 12 

Θέατρο, κινηµατογράφος 7 7 12 

Χώρος συναυλιών 6 7 12 

Χώρος εκθέσεων, µουσείο 6 7 12 

Χώρος συνεδρίων, αµφιθέατρο, αίθουσα 
δικαστηρίων 

6 5 12 

Τράπεζα 8 5 12 

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων  14 3 12 

Κλειστό γυµναστήριο, κλειστό κολυµβητήριο 14 7 12 

∆ιάδροµοι και άλλοι κοινόχρηστοι βοηθητικοί 
χώροι * 

ανά χρήση ανά χρήση ανά χρήση 

Συνάθροισης 
κοινού 

Λουτρό (κοινόχρηστο) * ανά χρήση ανά χρήση ανά χρήση 

Νηπιαγωγείο 8 5 8 (Οκτ.-Μαΐ.) 

Πρωτοβάθµια εκπαίδευση,  
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

8 5 9 (Σεπτ.-Μαΐ.) 

Τριτοβάθµια εκπαίδευση,  
αίθουσα διδασκαλίας 

13 5 
10(Σεπτ.-
Ιουν.) 

Εκπαίδευσης 

Φροντιστήριο, ωδείο 7 5 9 (Σεπτ.-Μαΐ.) 

Υγείας και Νοσοκοµείο, κλινική 24 7 12 
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Βασικές 
κατηγορίες 
κτηρίων 

Χρήσεις κτηρίων 
 ή θερµικών ζωνών 

Ώρες 
λειτουργίας 

Ηµέρες 
λειτουργίας 
ανά εβδοµάδα 

Περίοδος 
λειτουργίας 
σε µήνες 

Αίθουσα ασθενών (δωµάτιο) 24 7 12 

Χειρουργείο (τακτικό) 8 5 12 

Εξωτερικά ιατρεία 8 5 12 

Αίθουσες αναµονής 8 5 12 

Αγροτικό ιατρείο, υγειονοµικός σταθµός, 
κέντρο υγείας, ιατρείο 

12 5 12 

Ψυχιατρείο, ίδρυµα ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες, ίδρυµα χρονίως πασχόντων, οίκος 
ευγηρίας, βρεφοκοµείο 

24 7 12 

κοινωνικής 
πρόνοια 

Βρεφικός σταθµός, παιδικός σταθµός 8 5 11 

Κρατητήριο, αναµορφωτήριο, φυλακή 24 7 12 Σωφρονισµού 

Αστυνοµική διεύθυνση 24 7 12 

Εµπορικό κέντρο, αγορά και υπεραγορά 12 6 12 

Κατάστηµα, φαρµακείο 9 6 12 

Ινστιτούτο γυµναστικής 12 6 12 

Εµπορίου 

Κουρείο, κοµµωτήριο 12 6 12 

Γραφείο 10 5 12 Γραφείων 

Βιβλιοθήκη 6 5 12 

*Σηµειώνεται ότι το ωράριο και η περίοδος λειτουργίας των βοηθητικών χώρων ενός κτηρίου ή µιας θερµικής 

ζώνης (κοινόχρηστα λουτρά, διάδροµοι, κλιµακοστάσια κ.ά.) είναι το ίδιο µε αυτό της κύριας χρήσης (κάθε 

βασικής κατηγορίας: υγείας, συνάθροισης κοινού, εκπαίδευσης, εµπορίου κ.τ.λ.), την οποία εξυπηρετούν. 

 

Για τους υπολογισµούς των θερµικών και ψυκτικών φορτίων ενός κτηρίου, λαµβάνονται 

συγκεκριµένες περίοδοι για τη θέρµανση και ψύξη ανάλογα την κλιµατική ζώνη: 

� Για την Ζώνη Α και Β η περίοδος θέρµανσης είναι από την 1η Νοεµβρίου µέχρι και τις 15 

Απριλίου και η περίοδος ψύξης από τις 15 Μαΐου µέχρι και τις 15 Σεπτεµβρίου.  

� Για την Ζώνη Γ και ∆ η περίοδος θέρµανσης είναι από την 15 Οκτωβρίου µέχρι και τις 30 

Απριλίου και η περίοδος ψύξης από την 1η Ιουνίου µέχρι και τις 31 Αυγούστου. 

Επίσης για τα συστήµατα µηχανικού αερισµού, ανεξαρτήτως των περιόδων θέρµανσης και ψύξης 

ανά κλιµατική ζώνη, η περίοδος λειτουργίας τους λαµβάνεται συνεχής για όλο το τυπικό ωράριο 

λειτουργίας του κτηρίου. 

Στην περίπτωση κτηρίων µε διακοπτόµενη λειτουργία, δηλαδή µε λειτουργία µικρότερη από 24 

ώρες ηµερησίως ή/και λειτουργία µικρότερη από 7 ηµέρες εβδοµαδιαίως, για τους υπολογισµούς της 

ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, λαµβάνεται υπόψη η διακοπτόµενη λειτουργία σύµφωνα µε το 

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13790:2009. Επειδή τα κριτήρια διακοπτόµενης λειτουργίας που καθορίζονται 

στην παράγραφο 13.2.1.2 του προτύπου δεν έχουν προσδιοριστεί και επαληθευτεί σε εθνικό επίπεδο, 

δεν θα λαµβάνονται υπόψη και θα γίνεται απευθείας ο υπολογισµός του αδιάστατου συντελεστή 

µείωσης για διακοπτόµενη περίοδο λειτουργίας της θέρµανσης και ψύξης, όπως περιγράφεται στην 

παράγραφο 13.2.2. του ίδιου προτύπου.  
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2.4. ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΩΡΩΝ  

Ο σκοπός κάθε συστήµατος θέρµανσης ή κλιµατισµού είναι η επίτευξη θερµικής άνεσης στους 

χώρους διαµονής και δραστηριότητας των χρηστών κάθε κτηρίου. Η θερµική άνεση είναι µια σχετικά 

υποκειµενική κατάσταση, που επηρεάζεται από σειρά παραµέτρων και συνθηκών, οι σηµαντικότερες 

των οποίων είναι οι ακόλουθες:  

� η θερµοκρασία (ξηρού θερµοµέτρου) του αέρα, 

� η µέση θερµοκρασία «ακτινοβολίας» των περιβαλλουσών επιφανειών ενός χώρου, όπως αυτή 

διαµορφώνεται από τη θερµοκρασία των επιφανειών, τα υλικά τους (συγκεκριµένα τους 

συντελεστές εκποµπής τους στο µεγάλο µήκος κύµατος), την εγκατεστηµένη ενεργή ηλεκτρική 

ισχύ εξοπλισµού και τον πληθυσµό, 

� η σχετική υγρασία του αέρα, 

� η ένδυση των χρηστών, 

� η δραστηριότητα των χρηστών, 

� η ταχύτητα εσωτερικών ρευµάτων αέρα. 

Προκειµένου να καθοριστούν οι τυπικές συνθήκες σχεδιασµού συστηµάτων θέρµανσης και 

κλιµατισµού, θεωρούνται, ανάλογα µε τη χρήση κάθε κτηρίου, σχεδόν σταθερές οι παράµετροι 

ένδυσης και δραστηριότητας των χρηστών, καθώς και οι ταχύτητες εσωτερικών ρευµάτων αέρα (που 

ούτως ή άλλως πρέπει να διατηρούνται στα επιβαλλόµενα όρια, προκειµένου να µην υπάρχει 

δυσφορία εκ µέρους των χρηστών). 

Έτσι, οι αποµένουσες παράµετροι, που θα διαµορφώσουν τη θερµική άνεση σε ένα χώρο, είναι η 

θερµοκρασία και η σχετική υγρασία του αέρα και η θερµοκρασία των περιβαλλουσών επιφανειών. 

Ανάλογα µε τη χρήση του κτηρίου και υπό την προϋπόθεση ότι η κατασκευή τηρεί τα σύγχρονα 

επιβαλλόµενα πρότυπα (θερµοµονωτική προστασία στα δοµικά στοιχεία, θερµοµονωτικοί και 

αεροστεγανοί υαλοπίνακες κ.ά.), η θερµοκρασία επιφανειών έχει τιµές συνήθως παραπλήσιες της 

θερµοκρασίας του αέρα. 

Αποµένει τελικά να ελεγχθούν οι δύο βασικότερες παράµετροι, η θερµοκρασία και η σχετική 

υγρασία του εσωτερικού αέρα, και να προσαρµοσθούν αντίστοιχα από το σύστηµα θέρµανσης (µόνον 

η θερµοκρασία του αέρα) ή κλιµατισµού (θερµοκρασία και σχετική υγρασία του αέρα), προκειµένου να 

επιτευχθεί η επιθυµητή θερµική άνεση. 

Σ' αυτή τη βάση, για κάθε κατηγορία κτηρίου και για κάθε ιδιαίτερη χρήση µέσα σ' αυτό, 

καθορίζονται οι συνθήκες σχεδιασµού, προκειµένου να επιτυγχάνεται θερµική άνεση χωρίς σπατάλη 

ενέργειας. 

Ωστόσο, ο µελετητής ενός συστήµατος, θα πρέπει, αξιολογώντας τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά 

και τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης, να προβεί σε µικροπροσαρµογές των συνιστώµενων 

συνθηκών σχεδιασµού, όταν οι υπόλοιπες παράµετροι επιρροής της θερµικής άνεσης αποκλίνουν 

σηµαντικά από τις τιµές αναφοράς, στις οποίες βασίζεται ο πίνακας. 

Ως παράδειγµα αναφέρεται η περίπτωση ενός χώρου µε πολύ µεγάλες επιφάνειες υαλοπινάκων. 

Σ' αυτήν την περίπτωση, σε λειτουργία θέρµανσης η θερµοκρασία επιφανειών είναι πολύ µικρότερη 

της θερµοκρασίας αέρα (και είναι τόσο µεγαλύτερη η απόκλιση όσο χαµηλότερη είναι η θερµοκρασία 

του εξωτερικού αέρα). Κατά συνέπεια, ο µελετητής θα πρέπει να σχεδιάσει για ελαφρώς µεγαλύτερες 

θερµοκρασίες αέρα από τις συνιστώµενες στον πίνακα, προκειµένου να αντισταθµίσει τη διαφορά της 

θερµοκρασίας επιφανειών. 

Αντίστοιχα, σε περίπτωση θέρµανσης µε σύστηµα (πλήρους) κλιµατισµού θα πρέπει να σχεδιάσει 

και για λίγο µειωµένη σχετική υγρασία, προκειµένου να αποφύγει συµπυκνώσεις στα εκτεταµένα 

υαλοστάσια. 
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Επίσης, σε ένα σύστηµα µε εκτεταµένη ακτινοβολία (π.χ. σύστηµα ενδοδαπέδιας θέρµανσης µε 

υλικά επιφάνειας υψηλής εκποµπής), µπορούν να χρησιµοποιηθούν ελαφρώς µειωµένες 

θερµοκρασίες σχεδιασµού, δεδοµένου ότι λόγω της φύσης του συστήµατος θέρµανσης η θερµοκρασία 

επιφανειών είναι σηµαντικά µεγαλύτερη της θερµοκρασίας αέρα. 

 

 

2.4.1. Θερµοκρασία εσωτερικών χώρων 

Η εσωτερική θερµοκρασία είναι η βασικότερη παράµετρος διαµόρφωσης της θερµικής άνεσης σε 

ένα χώρο. Είναι σαφές ότι, δεδοµένης της υποκειµενικότητας του επιπέδου θερµικής άνεσης και των 

επιλογών του εκάστοτε χρήστη, η επιθυµητή θερµοκρασία εσωτερικών χώρων µπορεί να ποικίλλει. 

Ωστόσο, για τις ανάγκες της εκτίµησης της ενεργειακής απόδοσης ενός κτηρίου πρέπει να 

καθοριστούν σε εθνικό επίπεδο τα επιθυµητά όρια εσωτερικής θερµοκρασίας ανά χρήση. Αυτό πρέπει 

να γίνει στη βάση της επίτευξης της θερµικής άνεσης µε τη µικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. 

Με βάση τις συνιστώµενες τιµές στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15251:2007 καθορίζονται και δίνονται στον 

πίνακα 2.2. για όλες τις κατηγορίες των κτηρίων οι τιµές θερµοκρασίας εσωτερικών χώρων για τη 

χειµερινή και τη θερινή περίοδο, που θα λαµβάνονται για τους υπολογισµούς της ενεργειακής 

απόδοσης των κτηρίων.  

Οι τιµές εσωτερικής θερµοκρασίας που δίνονται στον πίνακα 2.2., σε ορισµένες περιπτώσεις 

κτηρίων ή χώρων κτηρίων, διαφοροποιούνται λόγω ειδικών απαιτήσεων, όπως στις αίθουσες 

χειρουργείων ανάλογα το είδος επεµβάσεων, στις αίθουσες µουσείων ανάλογα το είδος εκθεµάτων 

κ.ά. Στις περιπτώσεις αυτές η εσωτερική θερµοκρασία σχεδιασµού (διαστασιολόγησης) των 

συστηµάτων θέρµανσης/ψύξης µπορεί να αποκλίνει από τις τιµές του πίνακα 2.2. και θα πρέπει να 

αιτιολογείται µε σαφήνεια στην αντίστοιχη µελέτη. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, για 

τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων οι τιµές εσωτερικών θερµοκρασιών που 

χρησιµοποιούνται είναι σε κάθε περίπτωση και για κάθε χρήση αυτές που δίνονται στον πίνακα 2.2. 

Για τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων µε διακοπτόµενη λειτουργία, στις 

περιόδους εκτός τυπικού ωραρίου λειτουργίας του κτηρίου, η θερµοκρασία εσωτερικών χώρων 

λαµβάνεται ίση µε την µέση εξωτερική µηνιαία θερµοκρασία για κάθε µήνα.   

 

 

2.4.2. Σχετική υγρασία εσωτερικών χώρων 

Για το βέλτιστο έλεγχο των εσωτερικών συνθηκών στα κτήρια, εγκαθίστανται συστήµατα 

κλιµατισµού, στα οποία εκτός της θερµοκρασίας του αέρα, ελέγχεται και ρυθµίζεται και η σχετική του 

υγρασία. Εξαίρεση αποτελούν τα τοπικά και ηµικεντρικά συστήµατα κλιµατισµού (αντλίες θερµότητας 

άµεσης εξάτµισης, διαιρούµενου ή ενιαίου τύπου, τοπικές και ηµικεντρικές), που συνήθως 

χρησιµοποιούνται σε κατοικίες και σε µικρής σχετικά κλίµακας εφαρµογές. Σ' αυτές τις περιπτώσεις ο 

έλεγχος των τιµών της σχετικής υγρασίας είναι δυνατός µόνο σε λειτουργία ψύξης. 

Για κάθε κατηγορία και υποκατηγορία κλιµατιζόµενων κτηρίων ή τµηµάτων κτηρίων, οι τιµές 

σχετικής υγρασίας για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων καθορίζονται από 

τον πίνακα 2.2. Σε περιπτώσεις κτηρίων ή χώρων κτηρίων όπου η επιθυµητή τιµή της σχετικής 

υγρασίας διαφοροποιείται από τις τιµές του πίνακα 2.2. κατά τον σχεδιασµό (διαστασιολόγηση) των 

συστηµάτων θέρµανσης/ψύξης λόγω ειδικών απαιτήσεων, θα πρέπει να αιτιολογείται µε σαφήνεια 

στην αντίστοιχη µελέτη.   
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Πίνακας 2.2. Καθοριζόµενες τιµές θερµοκρασίας και σχετικής υγρασίας εσωτερικών χώρων για τον 

υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων. 

Θερµοκρασία [οC] Σχετική υγρασία [%] 

Χρήσεις κτηρίων ή θερµικών ζωνών Χειµερινή 
περίοδος 

Θερινή 
περίοδος 

Χειµερινή 
περίοδος 

Θερινή 
περίοδος 

Μονοκατοικία, πολυκατοικία (περισσότερα 
του ενός διαµερίσµατα) 

20 26 40 45 

Ξενοδοχείο ετήσιας λειτουργίας 20 26 35 45 

θερινής λειτουργίας 20 26 35 45 

χειµερινής λειτουργίας 20 26 35 45 

Ξενώνας ετήσιας λειτουργίας 20 26 35 45 

θερινής λειτουργίας 20 26 35 45 

χειµερινής λειτουργίας 20 26 35 45 

Οικοτροφείο και κοιτώνας 20 26 40 45 

Υπνοδωµάτιο ξενοδοχείου, οικοτροφείου κ.ά. 20 26 40 45 

Κοινόχρηστος χώρος ξενοδοχείου, 
οικοτροφείου κ.ά. 

20 26 35 50 

Εστιατόριο 20 26 35 50 

Ζαχαροπλαστείο, καφενείο 20 26 35 50 

Νυχτερινό κέντρο διασκέδασης,  
µουσική σκηνή  

20 26 35 50 

Θέατρο, κινηµατογράφος 20 26 35 50 

Χώρος συναυλιών 20 26 35 50 

Χώρος εκθέσεων, µουσείο 20 23 35 50 

Χώρος συνεδρίων, αµφιθέατρο, αίθουσα 
δικαστηρίων 

20 26 35 45 

Τράπεζα 20 26 35 45 

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων  20 26 35 50 

Κλειστό γυµναστήριο, κλειστό κολυµβητήριο 18 25 35 45 

∆ιάδροµοι και άλλοι κοινόχρηστοι βοηθητικοί 
χώροι  

18  26 35 50 

Λουτρό (κοινόχρηστο)  22 26 40 50 

Νηπιαγωγείο 20 26 35 45 

Πρωτοβάθµια εκπαίδευση,  
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

20 26 35 45 

Τριτοβάθµια εκπαίδευση,  
αίθουσα διδασκαλίας 

20 26 35 45 

Φροντιστήριο, ωδείο 20 26 35 45 

Νοσοκοµείο, κλινική 22 26 35 50 

Αίθουσα ασθενών (δωµάτιο) 22 25 35 50 

Χειρουργείο (τακτικό) 18 20  35 55 

Εξωτερικά ιατρεία 20 26 35 50 

Αίθουσες αναµονής 20 26 35 50 
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Θερµοκρασία [οC] Σχετική υγρασία [%] 

Χρήσεις κτηρίων ή θερµικών ζωνών Χειµερινή 
περίοδος 

Θερινή 
περίοδος 

Χειµερινή 
περίοδος 

Θερινή 
περίοδος 

Αγροτικό ιατρείο, υγειονοµικός σταθµός, 
κέντρο υγείας, ιατρείο 

22 26 35 50 

Ψυχιατρείο, ίδρυµα ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες, ίδρυµα χρονίως πασχόντων, οίκος 
ευγηρίας, βρεφοκοµεία 

22 26 40 45 

Βρεφικός σταθµός, παιδικός σταθµός 20 26 40 45 

Κρατητήριο, αναµορφωτήριο, φυλακή 20 26 40 45 

Αστυνοµική διεύθυνση 20 26 35 45 

Εµπορικό κέντρο,  
αγορά και υπεραγορά 

19 25 35 45 

Κατάστηµα, φαρµακείο,  20 26 35 45 

Ινστιτούτο γυµναστικής  20 26 35 45 

Κουρείο, κοµµωτήριο 20 26 35 45 

Γραφείο 20 26 35 45 

Βιβλιοθήκη 20 26 35 50 

 

 

2.4.3. Απαιτούµενος νωπός αέρας εσωτερικών χώρων 

Για την εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής στο εσωτερικό κάθε κτηρίου και κάθε ανεξάρτητου 

τµήµατος κτηρίου απαιτείται η ανανέωση του αέρα, δηλαδή η αντικατάσταση µέρους του εσωτερικού 

αέρα από νωπό αέρα περιβάλλοντος. Οι απαιτήσεις νωπού αέρα καθορίζονται ανάλογα µε: 

� τη χρήση του κτηρίου,  

� τον πληθυσµό των χρηστών και  

� την παραγωγή ρύπων λόγω χρήσης του κτηρίου, που σε γενική προσέγγιση είναι αντίστοιχη 

της χρήσης του κτηρίου. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι υπολογισµού της απαραίτητης ποσότητας νωπού αέρα σύµφωνα µε 

το ΕΛΟΤ ΕΝ 15251:2007. Για τις ανάγκες υπολογισµού του αερισµού σε µελέτες εκτίµησης της 

ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, ο πιο εύχρηστος τρόπος υπολογισµού της ανανέωσης αέρα είναι 

βάσει των ελάχιστων ποσοτήτων που απαιτούνται σύµφωνα µε τα εξής δύο κριτήρια: 

� την εξασφάλιση των συνθηκών υγιεινής για τους χρήστες και 

� την ελάχιστη ανανέωση βάσει του όγκου και της χρήσης του κτηρίου. 

Σε γενική κατεύθυνση, οι απαιτήσεις νωπού αέρα ανά κατηγορία κτηρίου (χρήση) θα πρέπει να 

καθορίζονται έτσι, ώστε να καλύπτουν τον ελάχιστο απαιτούµενο αερισµό (m3/h/άτοµο), ανάλογα µε 

την πυκνότητα πληθυσµού (άτοµα/m2) ανά χρήση κτηρίου. Λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις 

αερισµού όπως ορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15251:2007, στο πρότυπο της ASHRAE 62.1-2010 

και στην Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού Επιµελητηρίου Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2425/86, στον πίνακα 2.3. 

καθορίζονται ο αριθµός ατόµων ανά 100 m2 µεικτής δοµηµένης επιφάνειας, ο ενδεικνυόµενος 

απαιτούµενος νωπός αέρας ανά άτοµο (m3/h/άτοµο) και ο ενδεικνυόµενος απαιτούµενος νωπός αέρας 

ανά µονάδα επιφάνειας δαπέδου (m3/h/m2) για κάθε χρήση κτηρίου ή/και χρήση θερµικής ζώνης. 

Αυτές οι τιµές αερισµού αποτελούν µέσες τιµές των όσων καθορίζονται στα προαναφερόµενα 

πρότυπα και οδηγίες και λαµβάνονται υπόψη για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης 
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κτηρίου, τόσο κατά την εκπόνηση µελέτης ενεργειακής απόδοσης κτηρίου όσο και για την διενέργειας 

ενεργειακής επιθεώρησης.  

∆εδοµένου πως τα ισχύοντα πρότυπα αλλά και οι τεχνικές οδηγίες και οι κανονισµοί δίνουν ένα 

εύρος τιµών σχεδιασµού των συστηµάτων αερισµού ανά χρήση, ο µελετητής, κατά την φάση 

σχεδιασµού του συστήµατος, µπορεί να επιλέξει όποια τιµή εκτιµά πως προσιδιάζει καλύτερα στο 

κτήριο, αρκεί να είναι µέσα στα όρια των κανονισµών. Ωστόσο, κατά τους υπολογισµούς που 

διεξάγονται στο πλαίσιο της µελέτης ενεργειακής απόδοσης, καθώς και της ενεργειακής επιθεώρησης 

κτηρίου, πρέπει να χρησιµοποιείται η αναφερόµενη τυπική τιµή του πίνακα 2.3. ∆ιευκρινίζεται πως για 

τον υπολογισµό του απαιτούµενου αέρα για τη µελέτη ενεργειακής απόδοσης, οι βοηθητικοί χώροι 

(π.χ. κλιµακοστάσια, διάδροµοι, λουτρά, αποθήκες κ.ά.) κάθε θερµικής ζώνης, θα συνυπολογίζονται 

µε την τιµή του πίνακα 2.3. που αντιστοιχεί σε βοηθητικούς χώρους. ∆ηλαδή, σε θερµική ζώνη που 

περιλαµβάνει και βοηθητικούς χώρους (π.χ. θερµική ζώνη γραφείων συµπεριλαµβανοµένων των 

διαδρόµων), ο υπολογισµός του απαιτούµενου αερισµού θα γίνει µε άλλη τυπική τιµή για το εµβαδόν 

της χρήσης και µε άλλη τυπική τιµή για το εµβαδόν των βοηθητικών χώρων, σύµφωνα µε τον πίνακα 

2.3. Επίσης στις περιπτώσεις θερµικών ζωνών που αποτελούνται µόνο από βοηθητικούς χώρους, 

είναι σαφές πως ο υπολογισµός του αερισµού θα γίνει βάσει της τυπικής τιµής του πίνακα 2.3. που 

αντιστοιχεί σε βοηθητικούς χώρους.  

Επισηµαίνεται ότι, στους υπολογισµούς για την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου δε λαµβάνονται 

υπόψη οι απαιτήσεις και η παροχή νωπού αέρα σε περιπτώσεις ειδικών εφαρµογών, όπως ο τοπικός 

αερισµός µαγειρείων, αποθήκευσης ή συντήρησης τροφίµων, ειδικών ιατρικών εργαστηριών κ.ά., οι 

οποίες δεν εξυπηρετούν την κάλυψη των αναγκών αερισµού των χρηστών των χώρων. 

Συνοψίζοντας, για τον αερισµό των χώρων ενός κτηρίου, σε όλες τις περιπτώσεις, ακόµη και όταν 

οι τιµές σχεδιασµού των συστηµάτων αερισµού είναι διαφορετικές από τις τυπικές τιµές του πίνακα 

2.3., ο µελετητής πρέπει: 

α) να χρησιµοποιήσει τις τυπικές τιµές αερισµού του πίνακα 2.3. για τους υπολογισµούς της 

ενεργειακής απόδοσης,   

β) να αγνοήσει εντελώς τις ιδιαίτερες απαιτήσεις αερισµού ειδικών εφαρµογών (όπως 

προαναφέρθηκε), για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης και 

γ) στην τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων αερισµού, να τεκµηριώσει µε σαφήνεια και 

πληρότητα, τις τιµές σχεδιασµού που έχει επιλέξει. Επισηµαίνεται, πως οι επιλεγείσες αυτές 

τιµές αερισµού θα πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων των κατά περίπτωση ισχυόντων 

κανονισµών, σχετικών τεχνικών οδηγιών και προτύπων. 

  

Πίνακας 2.3. Απαιτούµενος νωπός αέρα ανά χρήση κτηρίου (για χώρους µη καπνιζόντων) για τον υπολογισµό 

της ενεργειακής του απόδοσης. 

Χρήσεις κτηρίων ή θερµικών ζωνών Άτοµα / 100 m2 
επιφ. δαπέδου 

Νωπός αέρας 
[m 3/h/άτοµο] 

Νωπός αέρας 
[m 3/h/m2] 

Μονοκατοικία, πολυκατοικία 
(περισσότερα του ενός διαµερίσµατα) 

5 15 0,75 

Ξενοδοχείο ετήσιας λειτουργίας* 15 20 3,00 

θερινής λειτουργίας* 15 20 3,00 

χειµερινής λειτουργίας* 15  20 3,00 

Ξενώνας ετήσιας λειτουργίας* 15  20 3,00 

θερινής λειτουργίας* 15 20 3,00 

χειµερινής λειτουργίας* 15 20 3,00 
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Χρήσεις κτηρίων ή θερµικών ζωνών Άτοµα / 100 m2 
επιφ. δαπέδου 

Νωπός αέρας 
[m 3/h/άτοµο] 

Νωπός αέρας 
[m 3/h/m2] 

Οικοτροφείο και κοιτώνας* 10 15 1,50 

Υπνοδωµάτιο ξενοδοχείου, οικοτροφείου 
κ.ά. 

8 15 1,20 

Κοινόχρηστος χώρος ξενοδοχείου, 
οικοτροφείου κ.ά. 

25 25 6,25 

Εστιατόριο 70 25 17,50 

Ζαχαροπλαστείο, καφενείο 80 25 20,00 

Νυχτερινό κέντρο διασκέδασης,  
µουσική σκηνή  

100 45 45,00 

Θέατρο, κινηµατογράφος 100 25 25,00 

Χώρος συναυλιών 100 30 30,00 

Χώρος εκθέσεων, µουσείο 50 20 10,00 

Χώρος συνεδρίων, αµφιθέατρο, αίθουσα 
δικαστηρίων 

110 25 27,50 

Τράπεζα 20 30 6,00 

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων  75 30 22,50 

Κλειστό γυµναστήριο, κλειστό 
κολυµβητήριο 

75 45 33,75 

∆ιάδροµοι και άλλοι κοινόχρηστοι 
βοηθητικοί χώροι  

-- -- 2,6 

Λουτρό (κοινόχρηστο)  -- -- 6,00 

Νηπιαγωγείο** 50 22 11,00 

Πρωτοβάθµια εκπαίδευση,  
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης** 

50 22 11,00 

Τριτοβάθµια εκπαίδευση,  
αίθουσα διδασκαλίας** 

50 22 11,00 

Φροντιστήριο, ωδείο** 55 22 12,10 

Νοσοκοµείο, κλινική* 30 35 10,50 

Αίθουσα ασθενών (δωµάτιο) 22 25 5,50 

Χειρουργείο (τακτικό)  20 150 30,00 

Εξωτερικά ιατρεία 10 50 5,00 

Αίθουσες αναµονής 55 45 24,75 

Αγροτικό ιατρείο, υγειονοµικός σταθµός, 
κέντρο υγείας, ιατρείο 

15 50 7,50 

Ψυχιατρείο, ίδρυµα ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες, ίδρυµα χρονίως πασχόντων, 
οίκος ευγηρίας, βρεφοκοµεία* 

15 25 3,75 

Βρεφικός σταθµός, παιδικός σταθµός 25 45 11,25 

Κρατητήριο, αναµορφωτήριο, φυλακή 20 22 4,40 

Αστυνοµική διεύθυνση 10 30 3,00 

Εµπορικό κέντρο,  
αγορά και υπεραγορά 

30 22 6,60 

Κατάστηµα, φαρµακείο,  14 22 3,08 
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Χρήσεις κτηρίων ή θερµικών ζωνών Άτοµα / 100 m2 
επιφ. δαπέδου 

Νωπός αέρας 
[m 3/h/άτοµο] 

Νωπός αέρας 
[m 3/h/m2] 

Ινστιτούτο γυµναστικής,  15 45 6,75 

Κουρείο, κοµµωτήριο 15 30 4,50 

Γραφείο 10 30 3,00 

Βιβλιοθήκη 22 30 6,60 

* Οι τιµές αυτές χρησιµοποιούνται όταν το κτήριο εξετάζεται ενιαία και όχι κατατετµηµένο σε 

επιµέρους θερµικές ζώνες διαφορετικών χρήσεων. 

** Οι τιµές αυτές αφορούν τις αίθουσες εκπαίδευσης και όχι άλλους χώρους των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων 

όπως είναι τα γραφεία, διάδροµοι κ.τ.λ.  

 

 

2.4.4. Στάθµη φωτισµού 

Σε κάθε χώρο πρέπει να παρέχεται ο φωτισµός που εξασφαλίζει στους χρήστες οπτική άνεση, 

δηλαδή ένα περιβάλλον µε την απαιτούµενη ποσότητα και ποιότητα φωτισµού, που επιτρέπει την 

ευχάριστη διαµονή και την άσκηση της προβλεπόµενης δραστηριότητά τους, χωρίς φαινόµενα που να 

οδηγούν στην οπτική δυσφορία ή/και κόπωση. Για τον περιορισµό της κατανάλωσης ενέργειας για 

φωτισµό, ο Κ.Εν.Α.Κ. καθορίζει για τα νέα και ριζικά ανακαινιζόµενα κτήρια του τριτογενούς τοµέα, 

καθώς και για τα αντίστοιχα κτήρια αναφοράς, ως ελάχιστη φωτιστική απόδοση (φωτεινή 

δραστικότητα) των συστηµάτων  γενικού φωτισµού τα 55 (lm/W). 

Στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12464.1:2002 δίνονται λεπτοµερώς τα συνιστώµενα επίπεδα φωτισµού 

ανά χρήση χώρου, καθώς και επιπρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται µε το σχεδιασµό του 

συστήµατος φωτισµού. Με βάση - κατά κύριο λόγο - τις προτεινόµενες τιµές του προτύπου για τα 

συνιστώµενα επίπεδα φωτισµού, δίνονται στον πίνακα 2.4. οι τιµές για τη µέση ελάχιστη στάθµη 

γενικού φωτισµού (lx) ανά χρήση χώρου και οι τιµές για την εγκατεστηµένη ισχύ φωτισµού (W/m2 

δοµηµένης επιφάνειας) του κτηρίου αναφοράς τριτογενούς τοµέα, για το οποίο η φωτιστική απόδοση 

(φωτεινή δραστικότητα) καθορίστηκε στα 55 (lm/W). Αυτές οι τιµές, της εγκατεστηµένης ισχύος των 

φωτιστικών ανά µονάδα δοµηµένης επιφάνειας (W/m2) του κτηρίου αναφοράς είναι οι µέγιστες 

επιτρεπόµενες για την κάλυψη της µέσης ελάχιστης στάθµης (lx) γενικού φωτισµού, για ύψος 

τοποθέτησης των φωτιστικών στο χώρο τα 2,6 m, καθορίστηκαν µε βάση τις προτεινόµενες τιµές ανά 

χρήση χώρων όπως δίνονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15193:2007 και λαµβάνονται υπόψη για τους 

υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων του τριτογενούς τοµέα.  

Στο όριο τιµών της εγκατεστηµένης ισχύος (W/m2) του πίνακα 2.4. δεν περιλαµβάνονται φωτιστικά 

που χρησιµοποιούνται για: 

� ειδικό φωτισµό ανάδειξης (π.χ.  εµπορευµάτων, εκθεµάτων (µουσεία)),  

� φωτισµό ασφαλείας,  

� ειδικό φωτισµό χώρων ειδικής χρήσης (χειρουργείων, κινηµατογράφων, θέατρων).  

Ωστόσο για τις περιπτώσεις αυτές, ο µελετητής πρέπει, στη σχετική µελέτη φωτισµού να 

τεκµηριώνει µε σαφήνεια την ανάγκη χρήσης ειδικού φωτισµού σε επιµέρους χώρους του κτηρίου και 

να αναφέρει την εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ του.   
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Πίνακας 2.4. Στάθµη γενικού (όχι ειδικού) φωτισµού και εγκατεστηµένη ισχύς φωτισµού  (W/m2) κτηρίου 

αναφοράς ανά χρήση κτηρίου για τον υπολογισµό της ενεργειακής του απόδοσης. 

Χρήσεις κτηρίων ή θερµικών ζωνών 
Στάθµη 
φωτισµού  

[lx]* 

Ισχύς για κτήριο 
αναφοράς  

[W/m 2] 

Επίπεδο 
αναφοράς 

µέτρησης [m] 

Μονοκατοικία, πολυκατοικία 
(περισσότερα του ενός διαµερίσµατα) 

200 6,4 0,8 

Ξενοδοχείο ετήσιας λειτουργίας 300 9,6 0,8 

θερινής λειτουργίας 300 9,6 0,8 

χειµερινής λειτουργίας 300 9,6 0,8 

Ξενώνας ετήσιας λειτουργίας 300 9,6 0,8 

θερινής λειτουργίας 300 9,6 0,8 

χειµερινής λειτουργίας 300 9,6 0,8 

Οικοτροφείο και κοιτώνας 300 9,6 0,8 

Υπνοδωµάτιο ξενοδοχείου, οικοτροφείου 
κ.ά. 

250 8,0 0,8 

Κοινόχρηστος χώρος ξενοδοχείου, 
οικοτροφείου κ.ά. 

100 3,2 0,5 

Εστιατόριο 200 6,4 0,8 

Ζαχαροπλαστείο, καφενείο 250 8,0 0,8 

Νυχτερινό κέντρο διασκέδασης,  
µουσική σκηνή  

100 3,2 0,8 

Θέατρο, κινηµατογράφος 100 3,2 0,8 

Χώρος συναυλιών 100 3,2 0,8 

Χώρος εκθέσεων, µουσείο 200 6,4 0,8 

Χώρος συνεδρίων, αµφιθέατρο, αίθουσα 
δικαστηρίων 

500 16,0 0,8 

Τράπεζα 500 16,0 0,8 

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων  300 9,6 0,8 

Κλειστό γυµναστήριο, κλειστό 
κολυµβητήριο 

300 9,6 0,5 

∆ιάδροµοι και άλλοι κοινόχρηστοι 
βοηθητικοί χώροι  

200 6,4 0,5 

Λουτρό (κοινόχρηστο)  200 6,4 0,5 

Νηπιαγωγείο 300 9,6 0,8 

Πρωτοβάθµια εκπαίδευση,  
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

300 9,6 0,8 

Τριτοβάθµια εκπαίδευση,  
αίθουσα διδασκαλίας 

500 16,0 0,8 

Φροντιστήριο, ωδείο 500 16,0 0,8 

Νοσοκοµείο, κλινική 300 9,6 0,8 

Αίθουσα ασθενών (δωµάτιο) 100 3,2 0,8 

Χειρουργείο (τακτικό) 1000 32 0,8 

Εξωτερικών ιατρείων 500 16,0 0,8 
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Χρήσεις κτηρίων ή θερµικών ζωνών 
Στάθµη 
φωτισµού  

[lx]* 

Ισχύς για κτήριο 
αναφοράς  

[W/m 2] 

Επίπεδο 
αναφοράς 

µέτρησης [m] 

Αίθουσες αναµονής 300 9,6 0,8 

Αγροτικό ιατρείο, υγειονοµικός σταθµός, 
κέντρο υγείας, ιατρείο 

500 16,0 0,8 

Ψυχιατρείο, ίδρυµα ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες, ίδρυµα χρονίως πασχόντων, 
οίκος ευγηρίας, βρεφοκοµεία 

300 9,6 0,8 

Βρεφικός σταθµός, παιδικός σταθµός 300 9,6 0,8 

Κρατητήριο, αναµορφωτήριο, φυλακή 300 9,6 0,8 

Αστυνοµική διεύθυνση 500 16,0 0,8 

Εµπορικό κέντρο,  
αγορά και υπεραγορά 

300 9,6 0,8 

Κατάστηµα, φαρµακείο,  500 16 0,8 

Ινστιτούτο γυµναστικής 400 12,8 0,8 

Κουρείο, κοµµωτήριο 400 12,8 0,8 

Γραφείο 500 16,0 0,8 

Βιβλιοθήκη 500 16,0 0,8 

* lx = lm/m2.  

 

 

2.5. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ  

Η ζήτηση ζεστού νερού χρήσης (Ζ.Ν.Χ.) σε ένα κτήριο ή σε ένα ανεξάρτητο (λειτουργικά) τµήµα 

του εξαρτάται από τη χρήση του κτηρίου (ή του τµήµατος) αλλά και σε σηµαντικό βαθµό από τον 

ανθρώπινο παράγοντα. Έτσι, κάθε κτήριο, ανάλογα µε τη γενική του χρήση αλλά και τις συνήθειες των 

χρηστών του, παρουσιάζει διαφορετική κατανάλωση Ζ.Ν.Χ.  

Για τον υπολογισµό της κατανάλωσης θερµικής ενέργειας για παραγωγή Ζ.Ν.Χ. καθορίστηκε, 

σύµφωνα µε τον πίνακα 2.5., η τυπική ηµερήσια κατανάλωση Ζ.Ν.Χ. ανά άτοµο/χρήστη του υπό 

µελέτη κτηρίου ή της υπό µελέτη ζώνης, καθώς επίσης και η ετήσια κατανάλωση, ως εξής:  

� ανά υπνοδωµάτιο για τις κατοικίες (όπου υπό τον όρο υπνοδωµάτιο πρέπει να λογίζονται όλοι 

οι χώροι που έχουν σχεδιαστεί για να χρησιµοποιηθούν ως υπνοδωµάτια, χωρίς λειτουργικά 

προβλήµατα, ανεξαρτήτως της υφιστάµενης χρήση τους),  

� ανά κλίνη για τα κτήρια προσωρινής διαµονής και περίθαλψης,  

� ανά µονάδα δοµηµένης επιφάνειας για όλες τις υπόλοιπες χρήσεις κτηρίων.  

Οι τιµές του πίνακα 2.5. λαµβάνονται από τη διεθνή βιβλιογραφία και τις τυπικές τιµές που 

προτείνει το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15316.3.1:2008 για ορισµένες χρήσεις κτηρίων και χρησιµοποιούνται 

για τους υπολογισµούς της κατανάλωσης ενέργειας για Ζ.Ν.Χ. του κτηρίου. Προκειµένου για τον 

υπολογισµό του απαιτούµενου θερµικού φορτίου για Ζ.Ν.Χ., οι καταναλώσεις του πίνακα 2.5 

αναφέρονται σε θερµοκρασία Ζ.Ν.Χ. 45oC, η οποία λαµβάνεται και κατά τους υπολογισµούς της 

ενεργειακής απόδοσης κτηρίων.  

Σε ορισµένες χρήσεις κτηρίων, σύµφωνα µε το παραπάνω πρότυπο, λόγω περιορισµένης ζήτησης 

η κατανάλωση Ζ.Ν.Χ. λαµβάνεται µηδενική για τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης του 

κτηρίου, τόσο για την Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, όσο και για την ενεργειακή επιθεώρηση.  
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∆ιευκρινίζεται επίσης, πως οι υπολογισµοί της κατανάλωσης Ζ.Ν.Χ. γίνονται βάσει των 

τετραγωνικών που καταλαµβάνει η χρήση για την οποία υπάρχει απαίτηση Ζ.Ν.Χ. και όχι για το 

σύνολο του κτηρίου. Η επιφάνεια των κοινόχρηστων βοηθητικών χώρων των κτηρίων, π.χ. διάδροµοι, 

κλιµακοστάσια, λουτρά (WC), δεν συνυπολογίζεται για τον καθορισµό των  απαιτήσεων Ζ.Ν.Χ. Έτσι, 

στην περίπτωση που οι κοινόχρηστοι βοηθητικοί χώροι ενσωµατώνονται σε µια µεγαλύτερη θερµική 

ζώνη, το εµβαδό τους δεν λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της κατανάλωσης Ζ.Ν.Χ., ενώ στην 

περίπτωση όπου οι χώροι αυτοί οριστούν ως ξεχωριστές θερµικές ζώνες, η κατανάλωση Ζ.Ν.Χ. 

λαµβάνεται µηδενική.  

Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία των υπολογισµών για το σχεδιασµό του συστήµατος παραγωγής 

και διανοµής Ζ.Ν.Χ. θα πρέπει να καθορίζονται µε σαφήνεια, στη σχετική µελέτη διαστασιολόγησης. 

     

Πίνακας 2.5. Τυπική κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης (σε θερµοκρασία 45oC) ανά χρήση κτηρίου για τον 

υπολογισµό της κατανάλωσης ενέργειας. 

Χρήσεις κτηρίων ή θερµικών 
ζωνών 

Ηµερήσια κατανάλωση Ζ.Ν.Χ. Ετήσια κατανάλωση Ζ.Ν.Χ.  

 
[ℓ/άτοµο/ηµέρα] 

ανά δοµηµένη 
επιφάνεια 

[ℓ/m2/ηµέρα] 

ανά 
υπνοδωµάτιο 
[m 3/υπν./έτος] 

ανά δοµηµένη 
επιφάνεια 

[m 3/m2/έτος] 

Μονοκατοικία, πολυκατοικία  50 -- 27,38  --   

 
[ℓ/άτοµο/ηµέρα]  [ℓ/m2/ηµέρα] 

ανά κλίνη 
[m 3/κλίνη/έτος] 

 [m 3/m2/έτος] 

Ξενοδοχείο ετήσιας 
λειτουργίας 

 κατηγορίας Lux 
100 -- 36,50 -- 

A’ και Β΄ κατηγορίας 80 -- 29,20 -- 

Γ΄ κατηγορίας 60 -- 21,90 -- 

θερινής λειτουργίας 
κατηγορίας Lux 

100 -- 21,23 -- 

A’ και Β΄ κατηγορίας 80 -- 17,00 -- 

Γ΄ κατηγορίας 60 -- 12,74 -- 

χειµερινής λειτουργίας 
κατηγορίας Lux 

100 -- 24,27 -- 

A’ και Β΄ κατηγορίας 80 -- 19,41 -- 

Γ΄ κατηγορίας 60 -- 14,56 -- 

Ξενώνας ετήσιας λειτουργίας 60 -- 21,90  -- 

θερινής λειτουργίας 60 -- 12,74 -- 

χειµερινής λειτουργίας 60 -- 14,56 -- 

Οικοτροφείο και κοιτώνας 50 -- 18,25  -- 

Εστιατόριο** 8 5,60 -- 2,04 

Ζαχαροπλαστείο, καφενείο** 2 1,60 -- 0,58 

Νυχτερινό κέντρο 
διασκέδασης,  µουσική σκηνή  

3 3,00 -- 0,62 

Θέατρο, κινηµατογράφος -- -- -- -- 

Χώρος συναυλιών -- -- -- -- 
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Χώρος εκθέσεων, µουσείο -- -- -- -- 

Χώρος συνεδρίων, 
αµφιθέατρο, αίθουσα 
δικαστηρίων 

-- -- -- -- 

Τράπεζα -- -- -- -- 

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων  -- -- -- -- 

Κλειστό γυµναστήριο, κλειστό 
κολυµβητήριο** 

20 9,00 -- 3,29 

∆ιάδροµοι και άλλοι 
κοινόχρηστοι βοηθητικοί χώροι  

-- -- -- -- 

Λουτρό (κοινόχρηστο)   -- -- -- -- 

Νηπιαγωγείο -- -- -- -- 

Πρωτοβάθµια εκπαίδευση,  
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

-- -- -- -- 

Τριτοβάθµια εκπαίδευση,  
αίθουσα διδασκαλίας 

-- -- -- -- 

Φροντιστήριο, ωδείο -- -- -- -- 

Νοσοκοµείο κάτω των 500 
κλινών * 

80 -- 29,2 -- 

Νοσοκοµείο άνω των 500 
κλινών * 

120 -- 43,9 -- 

Κλινική* 60 -- 22,0 -- 

Αγροτικό ιατρείο, υγειονοµικός 
σταθµός, κέντρο υγείας, 
ιατρείο 

5 0,75 -- 0,2 

Ψυχιατρείο, ίδρυµα ατόµων µε 
ειδικές ανάγκες, ίδρυµα 
χρονίως πασχόντων, οίκος 
ευγηρίας, βρεφοκοµεία 

50 -- 18,25 -- 

Βρεφικός σταθµός, παιδικός 
σταθµός 

5 1,25 -- 0,30 

Αναµορφωτήριο, φυλακή 30 6,00 -- 2,19 

Αστυνοµική διεύθυνση, 
Κρατητήριο 

-- -- -- -- 

Εµπορικό κέντρο,  
αγορά και υπεραγορά 

-- -- -- -- 

Κατάστηµα, φαρµακείο,  -- -- -- -- 

Ινστιτούτο γυµναστικής** 20 15,00 -- 4,68 

Κουρείο,  κοµµωτήριο** 3 2,25 -- 0,70 

Γραφείο -- -- -- -- 

Βιβλιοθήκη -- -- -- -- 

* Εάν η κατανάλωση Ζ.Ν.Χ. ενός κτηρίου (π.χ. ανά κλίνη ή ανά υπνοδωµάτιο), έχει προσδιοριστεί σε µια 

θερµική ζώνη του κτηρίου (π.χ. υπνοδωµάτιο), δεν πρέπει να προσδιοριστεί ξανά σε άλλη θερµική ζώνη (π.χ. 

εστιατόριο ξενοδοχείου). 

** Στις καταναλώσεις Ζ.Ν.Χ. των χώρων αυτών έχει συνυπολογιστεί η συνεχής αλλαγή χρηστών στην 

διάρκεια του λειτουργικού ωραρίου και ένα ποσοστό χρηστών που δεν καταναλώνει Ζ.Ν.Χ. 
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Επίσης για την εκτίµηση των ενεργειακών αναγκών για παραγωγή του απαιτούµενου ζεστού νερού 

χρήσης, είναι απαραίτητη και η µέση θερµοκρασία νερού δικτύου ανά κλιµατική ζώνη. Η θερµοκρασία 

του νερού δικτύου, εξαρτάται από την µέση εξωτερική θερµοκρασία του αέρα αλλά και δευτερευόντως 

από τη θερµοκρασία εδάφους στην εκάστοτε περιοχή. Στην τεχνική οδηγία του Τ.Ε.Ε. «Κλιµατικά 

δεδοµένα για ελληνικές περιοχές» δίνονται τυπικές τιµές για τη µέση µηνιαία θερµοκρασία του νερού 

δικτύου για διάφορες περιοχές της Ελλάδας.  

Για τους υπολογισµούς των απαιτούµενων φορτίων για ζεστό νερό χρήσης λαµβάνονται οι τιµές 

της µέσης µηνιαίας θερµοκρασίας νερού δικτύου, όπως δίνονται στον πίνακα 2.6. για κάθε κλιµατική 

ζώνη στην οποία ανήκει η εκάστοτε περιοχή. Περιοχές µε υψόµετρο άνω των 500  µέτρων 

κατατάσσονται στην αµέσως ψυχρότερη κλιµατική ζώνη. Οι περιοχές της ορεινής Αρκαδίας, που 

έχουν ενταχθεί στη ζώνη Γ, καθώς και όλες οι περιοχές της ζώνης ∆ διατηρούν τα χαρακτηριστικά της 

ζώνης στην οποία ευρίσκονται, ανεξαρτήτως υψοµέτρου. 

 

Πίνακας 2.6. Μέση µηνιαία θερµοκρασία νερού δικτύου ανά κλιµατική ζώνη. 

Κλιµατική Ζώνη Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ∆ 

Α 13,0 12,8 13,8 16,3 19,9 23,8 26,2 26,6 24,9 21,7 18,1 14,8 
Β 10,4 10,1 11,7 14,8 18,9 23,1 25,6 25,8 23,5 19,7 15,5 12,2 
Γ 6,5 7,3 9,4 13,2 17,6 21,9 24,3 24,6 22,0 17,7 12,7 8,6 
∆ 4,2 5,0 7,5 11,5 15,7 19,8 22,2 22,7 20,2 15,9 10,8 6,6 

 

 

 

2.6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΕΡ∆Η ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ  

Η παραγόµενη / εκλυόµενη θερµότητα στο εσωτερικό των κτηρίων επηρεάζει την εσωτερική 

θερµοκρασία των χώρων και κατά συνέπεια τα πραγµατικά φορτία θέρµανσης και ψύξης. Σε ό,τι 

αφορά στη διαστασιολόγηση των συστηµάτων θέρµανσης, για λόγους ασφαλείας των υπολογισµών 

αυτά τα εσωτερικά κέρδη αγνοούνται πλήρως στη συντριπτική πλειοψηφία των προτύπων 

υπολογισµού φορτίων θέρµανσης. 

Ωστόσο, στο πλαίσιο της προσπάθειας για εξοικονόµηση ενέργειας, όταν αυτά τα κέρδη ή µέρος 

τους, είναι σταθερά και µόνιµα λόγω της λειτουργίας του κτηρίου, τότε στη διαστασιολόγηση του 

συστήµατος θέρµανσης το σταθερό και µόνιµο τµήµα των εσωτερικών κερδών θα πρέπει να 

συνυπολογίζεται. 

Σε ό,τι αφορά στους υπολογισµούς φορτίων ψύξης, τα εσωτερικά κέρδη συνυπολογίζονται 

κανονικά, αφού αποτελούν τη βασική παράµετρο του υπολογιζόµενου ψυκτικού φορτίου. Ωστόσο, και 

πάλι, προκειµένου να αποφεύγονται υπερδιαστασιολογήσεις συστηµάτων, τα κέρδη που συµµετέχουν 

στο φορτίο ψύξης θα πρέπει να υπολογίζονται ετεροχρονισµένα προσοµοιάζοντας κατά το δυνατόν 

την πραγµατική λειτουργία του κτηρίου. ∆ηλαδή, τα κέρδη κάθε κατηγορίας θα πρέπει να συµµετέχουν 

στον υπολογισµό των φορτίων ψύξης, πολλαπλασιασµένα επί έναν συντελεστή ετεροχρονισµού. Ο 

συντελεστής ετεροχρονισµού εκφράζει το ποσοστό του λειτουργικού χρόνου του κτηρίου, κατά τον 

οποίο τα εσωτερικά κέρδη πράγµατι υπάρχουν.   

Ανάλογα µε το είδος των εσωτερικών κερδών και τη χρήση του κτηρίου, επιλέγεται ο αντίστοιχος 

συντελεστής ετεροχρονισµού. Εναλλακτικά και ανάλογα µε τη µέθοδο υπολογισµού του ψυκτικού 

φορτίου ενός κτηρίου, χρησιµοποιούνται και «προφίλ» ετεροχρονισµού, δηλαδή χρονοσειρές 

διαφορετικών τιµών ετεροχρονισµού, ανάλογα µε το είδος του κέρδους, τη χρήση του κτηρίου και την 
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περίοδο της λειτουργικής ηµέρας. Τα εσωτερικά κέρδη συµπεριλαµβάνουν τρεις βασικές κατηγορίες, 

ως ακολούθως : 

� τον ηλεκτροφωτισµό (αισθητά κέρδη), 

� την έκλυση θερµότητας από τους ανθρώπους (αισθητά και λανθάνοντα κέρδη, η αναλογία των 

οποίων είναι συνάρτηση της δραστηριότητας των ανθρώπων) και 

� τον εξοπλισµό (κατά µεγάλο ποσοστό αισθητά κέρδη στην πλειοψηφία των εφαρµογών). 

Για τα εσωτερικά κέρδη από ηλεκτροφωτισµό στους υπολογισµούς λαµβάνεται υπόψη η 

εγκατεστηµένη ισχύς των φωτιστικών όπως αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο 2.4.4., για 

όλες τις χρήσεις κτηρίων (τριτογενή και οικιακού τοµέα). Ιδιαίτερα για τα κτήρια κατοικιών ο 

συνυπολογισµός των εσωτερικών κερδών από ηλεκτροφωτισµό στα φορτία του κτηρίου γίνεται βάσει 

του συντελεστή ετεροχρονισµού (0,1), µέσω του οποίου αντιστοιχίζεται η πραγµατική –κατά µέσο 

όρο– λειτουργία του φωτισµού στους χώρους κατοικίας κατά τη διάρκεια της λειτουργικής ηµέρας. Η 

εγκατεστηµένη ισχύς των φωτιστικών (πίνακας 2.4) λαµβάνεται η ίδια, τόσο για τα το κτήριο αναφοράς 

όσο και για το υπό µελέτη/επιθεώρηση κτήριο. 

 Συνήθως στους υπολογισµούς χρησιµοποιείται µια µέση τιµή ισχύος ηλεκτροφωτισµού. Όµως η 

πραγµατική εκλυόµενη θερµική ισχύς λόγω του ηλεκτροφωτισµού είναι συνάρτηση πολλών 

παραµέτρων και σε αναλυτικότερες και ακριβέστερες µελέτες, θα πρέπει να χρησιµοποιείται ως 

δεδοµένο, η ισχύς που πραγµατικά αντιστοιχεί στο σύστηµα ηλεκτροφωτισµού. Σε επόµενο κεφάλαιο 

γίνεται ανάλυση για τον τρόπο µε τον οποίο υπολογίζεται ο πραγµατικός χρόνος λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων φωτισµού στα κτήρια του τριτογενή τοµέα, σε συνάρτηση µε το διαθέσιµο φυσικό 

φωτισµό και τις διατάξεις αυτοµάτου ελέγχου. Επιγραµµατικά, αναφέρονται οι βασικές παράµετροι 

που επηρεάζουν την εκλυόµενη στο χώρο θερµική ισχύ λόγω του συστήµατος ηλεκτροφωτισµού: 

� είδος λαµπτήρα και φωτιστικού,  

� ύψος χώρου και τοποθέτησης φωτιστικού,  

� ύπαρξη ψευδοροφής, 

� ύπαρξη συστήµατος εξαερισµού του χώρου τοποθέτησης των φωτιστικών (αν υπάρχει 

ψευδοροφή). 

Ακολούθως εξετάζονται οι άλλες δύο κατηγορίες εσωτερικών κερδών. ∆ιευκρινίζεται πως για τη 

µελέτη ενεργειακής απόδοσης, τα εσωτερικά θερµικά κέρδη (από χρήστες & συσκευές), καθώς και ο 

φωτισµός των µη θερµαινόµενων χώρων δεν λαµβάνονται υπόψη και θεωρούνται µηδενικά. 

 

 

2.6.1. Χρήστες κτηρίου ή θερµικής ζώνης 

Κάθε άτοµο ανάλογα τη δραστηριότητα του, εκλύει θερµότητα υπό τη µορφή αισθητού και 

λανθάνοντος φορτίου. Το αισθητό φορτίο οφείλεται στην ακτινοβολία του σώµατός του και τη 

µεταφορά θερµότητας από το σώµα του στον αέρα. Η αναλογία ακτινοβολίας / µεταφοράς είναι 

περίπου 50-50% και φυσικά εξαρτάται από την ένδυση και τη δραστηριότητα του ατόµου. Ωστόσο, για 

τους απλούς υπολογισµούς στο πλαίσιο της εκτίµησης της ενεργειακής απόδοσης ενός κτηρίου, η 

αναλογία αυτή δεν επηρεάζει ουσιαστικά και συνήθως δεν υπεισέρχεται στους υπολογισµούς. Το 

λανθάνον φορτίο οφείλεται στην αναπνοή και στην εφίδρωση κάθε ανθρώπου και είναι τόσο 

µεγαλύτερο, όσο αυξάνεται η δραστηριότητα του ατόµου.  

Ο συνυπολογισµός της έκλυσης θερµότητας στα φορτία του κτηρίου θα πρέπει να γίνεται βάσει 

συντελεστή ετεροχρονισµού (µέσου συντελεστή παρουσίας χρηστών), µέσω του οποίου 

αντιστοιχίζεται η πραγµατική –κατά µέσο όρο– παρουσία των ατόµων στους χώρους, κατά τη διάρκεια 

της λειτουργικής ηµέρας. Ακόµη καλύτερα, σε αναλυτικότερους υπολογισµούς µπορούν να 
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χρησιµοποιούνται «προφίλ» ετεροχρονισµού ανάλογα µε τη χρήση του κτηρίου και την ώρα της 

ηµέρας.  

Στον πίνακα 2.7. καθορίζονται οι µέσες τυπικές τιµές έκλυσης θερµότητας ανά άτοµο, 

λαµβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη µέση δραστηριότητα των χρηστών στις διάφορες κατηγορίες 

κτηρίων, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13790:2009 και ΕΛΟΤ EN 13779:2008. Στον ίδιο 

πίνακα δίνεται και η εκποµπή θερµικής ισχύος ανά µονάδα µεικτής επιφανείας κτηρίου (W/m2) και ο 

µέσος συντελεστής παρουσίας χρηστών, ο οποίος ορίζεται ως το ποσοστό του χρόνου, κατά το οποίο 

είναι παρόντες οι χρήστες στο χώρο (εκτιµάται από το χρόνο λειτουργίας του κτηρίου). Οι τιµές του 

πίνακα 2.7. λαµβάνονται για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης κτηρίου.  

 

Πίνακας 2.7. Εκλυόµενη θερµότητα χρηστών ανά χρήση κτηρίου για τον υπολογισµό της ενεργειακής του 

απόδοσης. 

Χρήσεις κτηρίων ή θερµικών ζωνών 
Θερµική ισχύς 
ανά άτοµο 
[W/άτοµο] 

Θερµική ισχύς  
ανά µονάδα δοµηµ. 
επιφάνειας [W/m 2]  

Μέσος 
συντελεστής 
παρουσίας 

Μονοκατοικία, πολυκατοικία 
(περισσότερα του ενός διαµερίσµατα) 

80 4 0,75 

Ξενοδοχείο ετήσιας λειτουργίας 75 11 1,00 

θερινής λειτουργίας 75 11 0,58 

χειµερινής λειτουργίας 75 11 0,66 

Ξενώνας ετήσιας λειτουργίας 75 11 1,00 

θερινής λειτουργίας 75 11 0,58 

χειµερινής λειτουργίας 75 11 0,66 

Οικοτροφείο και κοιτώνας 75 8 1,00 

Υπνοδωµάτιο ξενοδοχείου, οικοτροφείου 
κ.ά. 

60 5 0,50 

Κοινόχρηστος χώρος ξενοδοχείου, 
οικοτροφείου κ.ά. 

80 20 1,00 

Εστιατόριο 75 53 0,50 

Ζαχαροπλαστείο, καφενείο 75 60 0,62 

Νυχτερινό κέντρο διασκέδασης,  
µουσική σκηνή  

75 75 0,14 

Θέατρο, κινηµατογράφος 75 75 0,29 

Χώρος συναυλιών 75 75 0,25 

Χώρος εκθέσεων, µουσείο 90 45 0,25 

Χώρος συνεδρίων, αµφιθέατρο, αίθουσα 
δικαστηρίων 

75 83 0,18 

Τράπεζα 75 15 0,24 

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων  80 60 0,25 

Κλειστό γυµναστήριο, κλειστό 
κολυµβητήριο 

120 90 0,58 

∆ιάδροµοι και άλλοι κοινόχρηστοι 
βοηθητικοί χώροι  

0 0 0 

Λουτρό (κοινόχρηστο)  0 0 0 
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Χρήσεις κτηρίων ή θερµικών ζωνών 
Θερµική ισχύς 
ανά άτοµο 
[W/άτοµο] 

Θερµική ισχύς  
ανά µονάδα δοµηµ. 
επιφάνειας [W/m 2]  

Μέσος 
συντελεστής 
παρουσίας 

Νηπιαγωγείο 80 40 0,16 

Πρωτοβάθµια εκπαίδευση,  
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

80 40 0,18 

Τριτοβάθµια εκπαίδευση,  
αίθουσα διδασκαλίας 

80 40 0,32 

Φροντιστήριο, ωδείο 80 44 0,16 

Νοσοκοµείο, κλινική 90  27  1,00 

Αίθουσα ασθενών (δωµάτιο) 70 15 0,75 

Χειρουργείο (τακτικό) 90 0 0,24 

Εξωτερικών ιατρείων 90 9 0,24 

Αίθουσες αναµονής 80 44 0,24 

Αγροτικό ιατρείο, υγειονοµικός σταθµός, 
κέντρο υγείας, ιατρείο 

90 14 0,36 

Ψυχιατρείο, ίδρυµα ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες, ίδρυµα χρονίως πασχόντων, 
οίκος ευγηρίας, βρεφοκοµεία 

80 12 1,00 

Βρεφικός σταθµός, παιδικός σταθµός 90 23 0,22 

Κρατητήριο, αναµορφωτήριο, φυλακή 80 16 1,00 

Αστυνοµική διεύθυνση 80 8 1,00 

Εµπορικό κέντρο,  
αγορά και υπεραγορά 

90 27 0,43 

Κατάστηµα, φαρµακείο  90 13 0,32 

Ινστιτούτο γυµναστικής  90 14 0,43 

Κουρείο, κοµµωτήριο 90 14 0,43 

Γραφείο 80 8 0,30 

Βιβλιοθήκη 75 17 0,18 

 

 

2.6.2. Εξοπλισµός κτηρίου ή θερµικής ζώνης 

Η εκλυόµενη θερµική ισχύς από ηλεκτρικό –κατά το πλείστον– εξοπλισµό (ηλεκτρικές συσκευές) 

αλλά και δευτερευόντως από άλλες συσκευές, είναι η τρίτη βασική κατηγορία εσωτερικών κερδών στα 

κτήρια. Αυτή η ισχύς εκλύεται µε ακτινοβολία και µεταφορά όπως συµβαίνει και µε τις άλλες 

κατηγορίες εσωτερικών κερδών, σε αναλογία που εξαρτάται από το είδος της συσκευής. Η αναλογία 

των τµηµάτων ακτινοβολίας - µεταφοράς δεν επηρεάζει ιδιαίτερα και δεν υπεισέρχεται σε 

απλουστευµένους υπολογισµούς. Στη συντριπτική πλειοψηφία των εφαρµογών αυτά τα κέρδη 

εισέρχονται στο χώρο υπό τη µορφή αισθητής θερµότητας. 

Λόγω της αύξησης των εφαρµογών ηλεκτρικών συσκευών και ειδικότερα της πληροφορικής και 

των επικοινωνιών, τα εσωτερικά κέρδη από συσκευές είναι ιδιαίτερα σηµαντικά, κυρίως σε χρήσεις 

κτηρίων εµπορικών και διοικητικών δραστηριοτήτων (γραφεία, υπηρεσίες κ.ά.).  

Ο συνυπολογισµός του εξοπλισµού στα φορτία του κτηρίου γίνεται βάσει του συντελεστή 

ετεροχρονισµού (πίνακας 2.8.), µέσω του οποίου αντιστοιχίζεται η πραγµατική –κατά µέσο όρο– 

λειτουργία των συσκευών στους χώρους κατά τη διάρκεια της λειτουργικής ηµέρας. Σύµφωνα µε το 
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ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13790:2009 εκτιµήθηκαν και δίνονται στον πίνακα 2.8. οι µέσες τιµές ισχύος 

ηλεκτρικών συσκευών για κάθε τύπο κτηρίου, ο µέσος συντελεστής ετεροχρονισµού, καθώς και η 

µέση ετεροχρονισµένη ισχύς εξοπλισµού και ο µέσος συντελεστής πραγµατικού χρόνου λειτουργίας 

του κτηρίου και κατά συνέπεια των ηλεκτρικών συσκευών. Οι τιµές στον πίνακα 2.8. δίνονται για κάθε 

τύπο κτηρίου και λαµβάνονται για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων.  

 

Πίνακας 2.8. Εκτιµώµενη θερµική ισχύς ηλεκτρικών συσκευών / εξοπλισµού ανά χρήση κτηρίου για τον 

υπολογισµό της ενεργειακής του απόδοσης. 

Χρήσεις κτηρίων ή θερµικών ζωνών Ισχύς 
εξοπλισµού 

[W/m 2] 

Μέσος 
συντελεστής 
ετερ/σµού 

Ετεροχρον. 
ισχύς εξοπλ. 

[W/m 2] 

Μέσος 
συντελεστής 
λειτουργίας 

Μονοκατοικία, πολυκατοικία 
(περισσότερα του ενός διαµερίσµατα) 

4 0,5 2 0,75 

Ξενοδοχείο ετήσιας λειτουργίας 3 0,5 1,5 1,00 

θερινής λειτουργίας 3 0,5 1,5 0,58 

χειµερινής λειτουργίας 4 0,5 2 0,66 

Ξενώνας ετήσιας λειτουργίας 3 0,5 1,5 1,00 

θερινής λειτουργίας 3 0,5 1,5 0,58 

χειµερινής λειτουργίας 4 0,5 2 0,66 

Οικοτροφείο και κοιτώνας 4 0,5 2 1,00 

Υπνοδωµάτιο ξενοδοχείου, 
οικοτροφείου κ.ά. 

4 0,5 2 0,50 

Κοινόχρηστος χώρος ξενοδοχείου, 
οικοτροφείου κ.ά. 

2 0,5 1 1,00 

Εστιατόριο 20 0,5 10 0,50 

Ζαχαροπλαστείο, καφενείο 20 0,5 10 0,62 

Νυχτερινό κέντρο διασκέδασης,  
µουσική σκηνή  

15 0,5 7,5 0,14 

Θέατρο, κινηµατογράφος 4 0,3 1,2 0,29 

Χώρος συναυλιών 4 0,5 2 0,25 

Χώρος εκθέσεων, µουσείο 4 0,3 1,2 0,25 

Χώρος συνεδρίων, αµφιθέατρο, 
αίθουσα δικαστηρίων 

2 0,3 0,6 0,18 

Τράπεζα 2 0,3 0,6 0,24 

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων  4 0,25 1 0,25 

Κλειστό γυµναστήριο, κλειστό 
κολυµβητήριο 

4 0,25 1 0,58 

∆ιάδροµοι και άλλοι κοινόχρηστοι 
βοηθητικοί χώροι  

0 0 0 0 

Λουτρό (κοινόχρηστο)  0 0 0 0 

Νηπιαγωγείο 5 0,15 0,75 0,16 

Πρωτοβάθµια εκπαίδευση,  
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

5 0,15 0,75 0,18 

Τριτοβάθµια εκπαίδευση,  5 0,15 0,75 0,32 
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Χρήσεις κτηρίων ή θερµικών ζωνών Ισχύς 
εξοπλισµού 

[W/m 2] 

Μέσος 
συντελεστής 
ετερ/σµού 

Ετεροχρον. 
ισχύς εξοπλ. 

[W/m 2] 

Μέσος 
συντελεστής 
λειτουργίας 

αίθουσα διδασκαλίας 

Φροντιστήριο, ωδείο 5 0,15 0,75 0,16 

Νοσοκοµείο, κλινική  15 0,5 7,5 1,00 

Αίθουσα ασθενών (δωµάτιο) 8 0,5 4 0,75 

Χειρουργείο (τακτικό) 20 0,5 10 0,24 

Εξωτερικών ιατρείων 15 0,5 7,5 0,24 

Αίθουσες αναµονής 0 0 0 0,24 

Αγροτικό ιατρείο, υγειονοµικός 
σταθµός, κέντρο υγείας, ιατρείο 

15 0,5 7,5 0,36 

Ψυχιατρείο, ίδρυµα ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες, ίδρυµα χρονίως πασχόντων, 
οίκος ευγηρίας, βρεφοκοµεία 

10 0,5 5 1,00 

Βρεφικός σταθµός, παιδικός σταθµός 15 0,3 4,5 0,22 

Κρατητήριο, αναµορφωτήριο, φυλακή 4 0,2 0,8 1,00 

Αστυνοµική διεύθυνση 15 0,2 3 1,00 

Εµπορικό κέντρο,  
αγορά και υπεραγορά 

10 0,25 2,5 0,43 

Κατάστηµα, φαρµακείο,  10 0,2 2 0,32 

Ινστιτούτο γυµναστικής  20 0,3 6 0,43 

Κουρείο, κοµµωτήριο 20 0,3 6 0,43 

Γραφείο 15 0,3 4,5 0,30 

Βιβλιοθήκη 2 0,25 0,5 0,18 
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3. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ  

Ο ορθός σχεδιασµός ενός κτηρίου είναι το πρώτο βήµα για την ελαχιστοποίηση των απαιτούµενων 

θερµικών και ψυκτικών φορτίων. Ο µελετητής πρέπει να σχεδιάζει το κτήριο µε στόχο τη βέλτιστη 

ενεργειακή λειτουργία του, αξιοποιώντας όλες τις τεχνικές θωράκισης του κτηριακού κελύφους και 

περιορίζοντας τις θερµικές / ψυκτικές απώλειες. Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Κ.Εν.Α.Κ., κατά τον 

σχεδιασµό του κτηρίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι παρακάτω παράµετροι:  

� Κατάλληλη χωροθέτηση και προσανατολισµός του κτηρίου για τη µέγιστη αξιοποίηση των 

τοπικών κλιµατικών συνθηκών (κλιµατικών δεδοµένων, προσανατολισµού, ηλιασµού. 

� ∆ιαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για τη βελτίωση του µικροκλίµατος. 

� Κατάλληλος σχεδιασµός και χωροθέτηση των ανοιγµάτων ανά προσανατολισµό ανάλογα µε 

τις απαιτήσεις ηλιασµού, φυσικού φωτισµού και αερισµού.   

� Χωροθέτηση των λειτουργιών ανάλογα µε τη χρήση και τις απαιτήσεις άνεσης (θερµικές, 

φυσικού αερισµού και φωτισµού). 

� Ενσωµάτωση τουλάχιστον ενός εκ των παθητικών ηλιακών συστηµάτων (Π.Η.Σ.), όπως: 

άµεσου ηλιακού κέρδους (νότιων ανοιγµάτων), τοίχου µάζας, τοίχου Trombe, ηλιακού χώρου 

(θερµοκηπίου) κ.ά. 

� Ηλιοπροστασία του κτηρίου.  

� Ένταξη τεχνικών φυσικού αερισµού.  

� Εξασφάλιση οπτικής άνεσης µέσω τεχνικών και συστηµάτων φυσικού φωτισµού. 

Εκτός από τις ελάχιστες απαιτήσεις σχεδιασµού θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη: 

� η χρήση του κτηρίου: κατοικία, γραφείο, εµπορικό κατάστηµα κ.ά., 

� το προφίλ λειτουργίας: ωράριο, χρήστες, εσωτερικές συνθήκες κ.ά., 

� η διαµόρφωση των εσωτερικών χώρων (θερµικών ζωνών) του κτηρίου που έχουν 

διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας και εσωτερικά φορτία, 

� η θερµική θωράκιση του κτηριακού κελύφους, µε µόνωση δοµικών στοιχείων και επιλογή 

κατάλληλων διαφανών στοιχείων (παραθύρων, γυάλινων προσόψεων κ.ά.), 

� η δυνατότητα εφαρµογής τεχνολογιών παθητικών συστηµάτων δροσισµού, 

� η δυνατότητα εφαρµογής φυσικού σκιασµού του κτηρίου µέσω δενδροφύτευσης. 

Στον Κ.Εν.Α.Κ. εκτός από τις ελάχιστες προδιαγραφές (απαιτήσεις) για το κτηριακό κέλυφος των 

νέων και ριζικώς ανακαινιζόµενων κτηρίων, ορίζονται στο άρθρο 9 και οι προδιαγραφές του κτηρίου 

αναφοράς, µε το οποίο συγκρίνεται και αξιολογείται ενεργειακά το κτήριο. Ο µελετητής µπορεί πάντα 

να εφαρµόσει στο κτήριο τεχνολογίες και πρακτικές δόµησης µε καλύτερες προδιαγραφές από τις 

ελάχιστες απαιτούµενες και από αυτές του κτηρίου αναφοράς, ώστε η τελική ενεργειακή κατάταξη του 

κτηρίου να είναι τουλάχιστον κατηγορίας Β. Στα περισσότερα κτήρια, υπάρχει πάντα η δυνατότητα 

ενσωµάτωσης τεχνολογιών αξιοποίησης της ηλιακής ακτινοβολίας στο κτηριακό κέλυφος και της 

διαµόρφωσης του µικροκλίµατος µε φύτευση του περιβάλλοντος χώρου. 

Σ' αυτή την ενότητα καθορίζονται όλες οι παράµετροι που σχετίζονται µε το κέλυφος ενός κτηρίου 

και χρησιµοποιούνται για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, σύµφωνα µε το 

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13790:2009. Οι βασικότερες παράµετροι που απαιτούνται για τους 

υπολογισµούς αφορούν κυρίως στις θερµοφυσικές ιδιότητες των δοµικών υλικών και στοιχείων 

(θερµοπερατότητα, θερµογέφυρες, θερµοχωρητικότητα κ.ά.), στη σκίαση και στον αερισµό του 

κτηρίου. Για τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης κτηρίου και συγκεκριµένα για τον υπολογισµό 

των θερµικών ή/και ψυκτικών φορτίων του, απαιτείται ο προσδιορισµός των παραµέτρων των δοµικών 

στοιχείων (διαφανών ή αδιαφανών) του κτηρίου ή της θερµικής ζώνης που έρχονται σε επαφή µε τον 

εξωτερικό αέρα, τους µη θερµαινόµενους χώρους και το έδαφος. 
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Ο µελετητής ή ο επιθεωρητής λαµβάνει υπόψη αρχικά τις παραµέτρους των δοµικών στοιχείων και 

υλικών που έχουν καταγραφεί κατά την επιθεώρηση του κτηρίου ή είναι καθορισµένα στις τελικές 

αρχιτεκτονικές µελέτες του κτηρίου. Σε περίπτωση έλλειψης των απαραίτητων δεδοµένων και µόνο 

τότε (κυρίως σε υφιστάµενες παλιές κτηριακές εγκαταστάσεις) γίνεται χρήση των πινάκων µε 

ενδεικτικές τιµές για κάθε παράµετρο, που παρατίθενται στις επόµενες παραγράφους. 

 

 

 

3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ  

Για την εκτίµηση της ενεργειακής απόδοσης ενός κτηρίου είναι απαραίτητα τα αρχιτεκτονικά σχέδια 

του κτηρίου, καθώς επάνω σε αυτά θα απεικονιστούν οι θερµικές ζώνες του κτηρίου, οι οποίες 

ορίστηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις της ενότητας 2.2. και κατόπιν θα εκτιµηθούν τα γεωµετρικά 

δεδοµένα των αδιαφανών και διαφανών δοµικών στοιχείων, που ορίζουν τις επιφάνειες κάθε θερµικής 

ζώνης. Τα γεωµετρικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τους υπολογισµούς τόσο της ενεργειακής 

µελέτης, όσο και της ενεργειακής επιθεώρησης είναι οι επιφάνειες όλων των αδιαφανών και διαφανών 

δοµικών στοιχείων ανά θερµική ζώνη και προσανατολισµό, τα µήκη των θερµογεφυρών που 

εµφανίζονται, καθώς και ο όγκος του κτηρίου. 

Για την εκπόνηση της ενεργειακής µελέτης ο µηχανικός µπορεί να στηριχθεί στα αρχιτεκτονικά 

σχέδια του κτηρίου σε επίπεδο προµελέτης. Η µελέτη ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου και η 

αρχιτεκτονική µελέτη είναι άρρηκτα συνδεδεµένες και προχωρούν ταυτόχρονα, καθώς η διαµόρφωση 

του κτηριακού κελύφους καθορίζει ουσιαστικά και την αλληλεπίδρασή του µε το περιβάλλον. 

Για τη διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης, ο ιδιοκτήτης του κτηρίου είναι υποχρεωµένος να 

διαθέσει στο µηχανικό αντίγραφο της αρχιτεκτονικής µελέτης και της µελέτης θερµοµόνωσης που 

υποβλήθηκε στην οικεία διεύθυνση πολεοδοµίας. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, ο ιδιοκτήτης πρέπει να 

διαθέσει στο µηχανικό τα αρχιτεκτονικά σχέδια του κτηρίου (κατόψεις, τοµές) «ως κατασκευασθέντος». 

Σε κάθε περίπτωση, η πιστότητα εφαρµογής των αρχιτεκτονικών σχεδίων πρέπει να επιβεβαιωθεί 

κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης µε δειγµατοληπτικές (π.χ. ανά όροφο κτηρίου) ή αναλυτικές 

µετρήσεις µε τη χρήση κατάλληλων οργάνων. Σε περίπτωση απόκλισης της γεωµετρίας του κτηρίου 

από τα τελικά αρχιτεκτονικά σχέδια, λαµβάνεται υπόψη η σχηµατική αποτύπωση γεωµετρίας του 

κτηρίου από τον επιθεωρητή.  

Ο τρόπος υπολογισµού των γεωµετρικών στοιχείων του κτηρίου που συλλέγονται για την µελέτη 

ενεργειακής απόδοσης και την επιθεώρηση βάσει των αρχιτεκτονικών σχεδίων αναφέρονται αναλυτικά 

στις επόµενες παραγράφους. 

 

 

3.1.1. Ορισµός γραµµικών διαστάσεων δοµικού στοιχείου 

Τα γεωµετρικά στοιχεία του κτηρίου προκύπτουν από τα αρχιτεκτονικά σχέδια της µελέτης.  Για 

όλους τους υπολογισµούς γίνεται χρήση µόνον εξωτερικών διαστάσεων για όλα τα δοµικά στοιχεία. 

Συγκεκριµένα, τα µήκη των δοµικών στοιχείων (οριζόντιες διαστάσεις) µετρώνται στις κατόψεις των 

ορόφων ως εξής (σχήµα 3.1α.):  

� Για τα κατακόρυφα δοµικά στοιχεία (π.χ. τοιχοποιία) µιας θερµικής ζώνης που είναι σε επαφή 

µε το εξωτερικό περιβάλλον (αέρα, έδαφος) λαµβάνονται υπόψη οι διαστάσεις της εξωτερικής 

επιφάνειας που διαµορφώνεται µετά και την τελική της επίστρωση. 

� Για τα κατακόρυφα δοµικά στοιχεία µιας θερµικής ζώνης που είναι σε επαφή µε µη 

θερµαινόµενο χώρο λαµβάνονται υπόψη οι διαστάσεις της τελικής επιφάνειας που βρίσκεται 

προς την πλευρά του µη θερµαινόµενου χώρου.  
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� Για τα κατακόρυφα δοµικά στοιχεία µιας θερµικής ζώνης που είναι σε επαφή µε άλλη θερµική 

ζώνη, η οποία είναι θερµαινόµενη, λαµβάνεται υπόψη η αξονική διάσταση του δοµικού 

στοιχείου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη θερµοµόνωσης. 

 
Κάτοψη  

ζώνη 1

ζώνη 1 ζώνη 2

µη θερµαινόµενος
χώρος

 
α. 

Τοµή  

β.  

Σχήµα 3.1. Ορισµός µέτρησης οριζόντιων και κατακόρυφων διαστάσεων. 

 

Οι πλευρικές διαστάσεις των οριζόντιων δοµικών στοιχείων ορίζονται µε βάση την αφετηρία 

µέτρησης των κατακόρυφων δοµικών στοιχείων που τα ορίζουν.  

Το ύψος των κατακόρυφων δοµικών στοιχείων (κατακόρυφες διαστάσεις) µετράται από τα σχέδια 

των τοµών της αρχιτεκτονικής µελέτης, λαµβάνοντας υπόψη τα παρακάτω (σχήµα 3.1β.): 

� Στους ενδιάµεσους ορόφους το ύψος ορόφου ορίζεται ως η διαφορά µεταξύ δύο διαδοχικών 

σταθµών της πλάκας οπλισµένου σκυροδέµατος, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι 

επιστρώσεις του δαπέδου, ανεξαρτήτως της ύπαρξης θερµοµόνωσης.  
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� Στον τελευταίο όροφο το ύψος ορόφου ορίζεται µεταξύ της στάθµης της άνω επιφάνειας της 

πλάκας δαπέδου του ορόφου και της στάθµης της άνω επιφάνειας της πλάκας οροφής. Στην 

περίπτωση ύπαρξης οροφής κάτω από µη θερµοµονωµένη στέγη, ως ανώτερο όριο για τη 

µέτρηση του ύψους ορίζεται η στάθµη της άνω επιφάνειας της πλάκας οροφής. 

� Στον κατώτερο όροφο του κτηρίου το ύψος ορόφου µετράται από τη στάθµη της κάτω 

επιφάνειας της πλάκας δαπέδου, είτε αυτό έρχεται σε επαφή µε το έδαφος είτε σε επαφή µε 

αέρα (π.χ. πυλωτή) είτε µε µη θερµαινόµενο χώρο (π.χ. υπόγειο) και της στάθµης της άνω 

επιφάνειας της πλάκας οροφής. 

� Σε όροφο του κτηρίου που βρίσκεται σε προεξοχή το ύψος ορόφου µετράται από τη στάθµη 

της κάτω επιφάνειας της πλάκας δαπέδου που έρχεται σε επαφή µε τον εξωτερικό αέρα µέχρι 

τη στάθµη της άνω επιφάνειας της πλάκας του επόµενου ορόφου. 

� Σε όροφο του κτηρίου που βρίσκεται σε εσοχή το ύψος ορόφου µετράται από την άνω στάθµη 

της πλάκας δαπέδου µέχρι την άνω στάθµη της πλάκας ορόφου (αν ακολουθεί άλλος όροφος) 

ή µέχρι την άνω στάθµη της πλάκας οροφής (αν πρόκειται για τον τελευταίο όροφο του 

κτηρίου). 

 

 

3.1.2. Γεωµετρικά στοιχεία των επιφανειών των δοµικών στοιχείων 

Η επιφάνεια των κατακόρυφων δοµικών στοιχείων (π.χ. τοιχοποιίες, κατακόρυφα φέροντα δοµικά 

στοιχεία κ.ά.) προσδιορίζεται από τις γραµµικές διαστάσεις τους (µήκος, ύψος), οι οποίες λαµβάνονται 

από τα αρχιτεκτονικά σχέδια ή από σκαριφήµατα µε τον τρόπο που ορίζονται στην προηγούµενη 

ενότητα.  

Η συνολική µεικτή επιφάνεια δαπέδου ενός κτηρίου ή µιας θερµικής ζώνης προσδιορίζεται από τις 

πλευρικές διαστάσεις των οριζόντιων δοµικών στοιχείων που ορίζονται σύµφωνα µε την προηγούµενη 

παράγραφο.  

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αποτύπωση του φέροντος οργανισµού, το εµβαδό του 

µπορεί να ληφθεί από τον πίνακα 3.1. ως ποσοστό επί της όψης του κτηρίου. Στον πίνακα ως 

«γωνιακό κτήριο» ορίζεται αυτό που έχει ελεύθερες τουλάχιστον δύο κάθετες µεταξύ τους πλευρικές 

όψεις, ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ορίζεται ως «µη γωνιακό κτήριο». Επίσης, για κτίσµατα µε 

έτος έκδοσης της οικοδοµικής τους άδειας µετά το 1999, είναι υποχρεωτική η αποτύπωση του 

φέροντος οργανισµού και τα εµβαδά που αυτός καταλαµβάνει στις όψεις δεν µπορούν να ληφθούν 

κατά απλοποιητική παραδοχή από τις τιµές του πίνακα.  

 

Πίνακας 3.1. Συµβατικός τρόπος υπολογισµού του εµβαδού που καταλαµβάνει ο φέρων οργανισµός του 

κτηρίου ως ποσοστό επί της επιφάνειας της όψης του σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η 

αποτύπωσή του φέροντος οργανισµού. 

Αριθµός ορόφων Έτος έκδοσης 
οικοδοµικής άδειας 

Τύπος κτηρίου 
έως 5 >5 

Γωνιακό κτήριο 15% 22% 
Προ του 1981 

Μη γωνιακό κτήριο 25% 30% 

Γωνιακό κτήριο 18% 25% 
1981 έως 1999 

Μη γωνιακό κτήριο 30% 35% 
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Ο προσανατολισµός µιας επιφάνειας ορίζεται ως η απόκλιση της καθέτου στην επιφάνεια προς 

την κατεύθυνση του βορρά. Οι γωνίες αζιµουθίου των επιφανειών ανάλογα µε τον προσανατολισµό 

τους παρουσιάζονται στον πίνακα 3.2. 

 

Πίνακας 3.2. Γωνίες αζιµουθίου επιφανειών ανάλογα µε τον προσανατολισµό τους. 

Προσανατολισµός Βόρειος Ανατολικός Νότιος ∆υτικός 

Γωνία αζιµουθίου [ο] 0 90 180 270 

 

Η γωνία κλίσης της επιφάνειας µετράται µεταξύ της καθέτου στην επιφάνεια και της κατακορύφου. 

Για παράδειγµα, µια κατακόρυφη επιφάνεια έχει κλίση 90°, ένα δώµα έχει κλίση 0ο και µια πυλωτή 

180ο. 

 

 

3.1.3. Εκτίµηση του όγκου του κτηρίου ή της θερµικής ζώνης 

Ο µεικτός όγκος του κτηρίου αναφέρεται στον όγκο της εξεταζόµενης θερµικής ζώνης, η οποία 

περικλείεται από: 

� το δάπεδό της, το οποίο µπορεί να έρχεται σε επαφή µε τον αέρα, το έδαφος, µη 

θερµαινόµενους χώρους ή άλλη θερµική ζώνη, 

� τις κατακόρυφες πλευρικές επιφάνειές της, οι οποίες µπορεί να είναι σε επαφή µε τον αέρα, το 

έδαφος, µη θερµαινόµενους χώρους ή άλλες θερµικές ζώνες και 

� την επιστέγασή της. 

Ως όγκος κτηρίου για τους υπολογισµούς των διαφόρων παραµέτρων (π.χ. αερισµό) ορίζεται ο 

µεικτός όγκος. 

 

 

3.2. ΘΕΡΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ  

Για κάθε δοµικό στοιχείο που διαχωρίζει µία θερµική ζώνη του κτηρίου µε τον εξωτερικό αέρα (π.χ. 

τοιχοποιίες, κατακόρυφα στοιχεία φέροντος οργανισµού, επιστεγάσεις, δάπεδο επάνω από ανοικτό 

υπόστυλο χώρο κ.ά.), µε το έδαφος (π.χ. κατακόρυφα στοιχεία σε επαφή µε το έδαφος, δάπεδο σε 

επαφή µε το έδαφος κ.ά.), µε µη θερµαινόµενους χώρους (π.χ. τοιχοποιίες, φέροντα στοιχεία 

οπλισµένου σκυροδέµατος, δάπεδα, οροφές σε επαφή µε µη θερµαινόµενους χώρους) θα πρέπει να 

προσδιοριστούν οι θερµοφυσικές ιδιότητες τόσο των επί µέρους στρώσεων που το συνθέτουν, όσο και 

της συνολικής διατοµής.  

Συγκεκριµένα στην µελέτη ενεργειακής απόδοσης, για κάθε δοµικό στοιχείο που αναφέρθηκε 

παραπάνω, υπολογίζεται ο συντελεστής θερµοπερατότητας, U-value, µε τον τρόπο που αναλύεται 

στην τεχνική οδηγία «Θερµοφυσικές ιδιότητες δοµικών υλικών και έλεγχος της θερµοµονωτικής 

επάρκειας των κτηρίων». Ο συντελεστής θερµοπερατότητας U (σε W/(m²K)) των δοµικών στοιχείων 

στα νέα ή ριζικά ανακαινιζόµενα κτήρια δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τιµές του πίνακα 3.3α., όπως 

ορίζονται στο άρθρο 8 του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων - Κ.Εν.Α.Κ.  

Επίσης, κατά την µελέτη ενός νέου ή ριζικά ανακαινιζόµενου κτηρίου θα πρέπει να υπολογίζεται 

και ο µέγιστος επιτρεπόµενος µέσος συντελεστής θερµοπερατότητας Um του κτηρίου, µε τον τρόπο 

που αναλύεται στην ίδια σχετική τεχνική οδηγία. Ο µέγιστος επιτρεπόµενος µέσος συντελεστής 

θερµοπερατότητας στα νέα ή ριζικά ανακαινιζόµενα κτήρια δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τιµές του 

πίνακα 3.3β., όπως ορίζονται στο άρθρο 8 του Κ.Εν.Α.Κ. 
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Για την ενεργειακή επιθεώρηση, ο προσδιορισµός του συντελεστή θερµοπερατότητας των δοµικών 

στοιχείων προκύπτει από τη µεθοδολογία που προτείνεται στις επόµενες παραγράφους. 

Σύµφωνα µε τον Κ.Εν.Α.Κ., για τα δοµικά στοιχεία που αποτελούν παθητικά ηλιακά συστήµατα δεν 

ισχύει ο περιορισµός του µέγιστου επιτρεπόµενου συντελεστή θερµοπερατότητας (πίνακας 3.3α). 

Γυάλινες προσόψεις ορίζονται τα υαλοπετάσµατα, οι προθήκες των καταστηµάτων, και µεγάλα 

διαφανή τµήµατα µη ανοιγόµενα  ή µερικώς ανοιγόµενα. 

Για τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόµενα κτήρια που ενσωµατώνουν στο κέλυφος παθητικά συστήµατα, 

πέραν αυτών του άµεσου κέρδους (νότια ανοίγµατα), τα συστήµατα αυτά δεν λαµβάνονται υπόψη 

στους υπολογισµούς του µέσου συντελεστή θερµοπερατότητας (Um) ως έχουν, αλλά αντικαθίστανται 

µε αντίστοιχα συµβατικά δοµικά µη διαφανή στοιχεία µε θερµικά χαρακτηριστικά, όπως ορίζονται στον 

πίνακα 3.3α. 

 

Πίνακας 3.3α. Μέγιστες επιτρεπόµενες τιµές του συντελεστή θερµοπερατότητας δοµικών στοιχείων για τις 

τέσσερις κλιµατικές ζώνες στην Ελλάδα. 

Συντελεστής θερµοπερατότητας 
[W/(m 2.K)] 

Κλιµατική ζώνη 
∆οµικό στοιχείο Σύµβολο 

Α Β Γ ∆ 

Εξωτερική οριζόντια ή κεκλιµένη επιφάνεια σε 
επαφή µε τον εξωτερικό αέρα (οροφές). 

UV_D 0,50 0,45 0,40 0,35 

Εξωτερικοί τοίχοι σε επαφή µε τον εξωτερικό αέρα. UV-W 0,60 0,50 0,45 0,40 

∆άπεδα σε επαφή µε τον εξωτερικό αέρα (πυλωτή). UV_DL 0,50 0,45 0,40 0,35 

∆άπεδα σε επαφή µε το έδαφος ή µε κλειστούς µη 
θερµαινόµενους χώρους. 

UV_G 1,20 0,90 0,75 0,70 

Τοίχοι σε επαφή µε το έδαφος ή µε µη 
θερµαινόµενους χώρους. 

UV_WΕ 1,50 1,00 0,80 0,70 

Ανοίγµατα (παράθυρα, µπαλκονόπορτες κ.ά.) UV-F 3,20 3,00 2,80 2,60 

Γυάλινες προσόψεις κτηρίων µη ανοιγόµενες και 
µερικώς ανοιγόµενες. 

UV_GF 2,20 2,00 1,80 1,80 

 

Πίνακας 3.3β. Μέγιστος επιτρεπόµενος µέσος Συντελεστής Θερµοπερατότητας Um κτηρίου για τις τέσσερις 

κλιµατικές ζώνες στην Ελλάδα. 

Α/V (m-1) Μέγιστος επιτρεπόµενος µέσος συντελεστής 
(Um) σε [W/m 2.K] 

 Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη ∆ 
≤ 0,2 1,26 1,14 1,05 0,96 
0,3 1,20 1,09 1,00 0,92 
0,4 1,15 1,03 0,95 0,87 
0,5 1,09 0,98 0,90 0,83 
0,6 1,03 0,93 0,86 0,78 
0,7 0,98 0,88 0,81 0,73 
0,8 0,92 0,83 0,76 0,69 
0,9 0,86 0,78 0,71 0,64 
≥ 1,0 0,81 0,73 0,66 0,60 
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3.2.1. Ελάχιστες απαιτήσεις & προδιαγραφές κτηρίου αναφοράς 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 2(α) του άρθρου 9 του Κ.Εν.Α.Κ., τόσο στη µελέτη ενεργειακής 

απόδοσης, όσο και στην ενεργειακή επιθεώρηση ο συντελεστής θερµοπερατότητας των δοµικών 

στοιχείων του κτηρίου αναφοράς ορίζεται ίσος µε το µέγιστο επιτρεπόµενο ανά δοµικό στοιχείο και 

κλιµατική ζώνη. Επίσης ο µέσος συντελεστής θερµοπερατότητας του κτηρίου αναφοράς Um δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που δίνονται στον πίνακα 3.3β. Στην περίπτωση κτηρίων (κυρίως 

υφιστάµενων µε µεγάλης επιφάνειας ανοίγµατα), κατά την οποία το κτήριο αναφοράς δεν πληροί τους 

περιορισµούς του µέγιστου επιτρεπόµενου µέσου συντελεστή θερµοπερατότητας Um, οι επί µέρους 

συντελεστές θερµοπερατότητας (πίνακας 3.3α.) των δοµικών διαφανών και αδιαφανών στοιχείων του 

που έρχονται σε επαφή µε τον εξωτερικό αέρα (τοιχοποιίες, οροφές, πυλωτές, ανοίγµατα, γυάλινες 

προσόψεις) µειώνονται ταυτόχρονα µε σταθερό βήµα 0,001, µέχρι ο υπολογιζόµενος συντελεστής Um 

του κτηρίου αναφοράς να γίνει ίσος ή µικρότερος του αντίστοιχου για την κλιµατική ζώνη µέγιστου 

επιτρεπόµενου µέσου συντελεστή θερµοπερατότητας. Η απαίτηση για το κτήριο αναφοράς να πληροί 

τους περιορισµούς του µέγιστου επιτρεπόµενου µέσου συντελεστή θερµοπερατότητας Um, δεν ισχύει 

στην περίπτωση κτηρίου αναφοράς για τµήµα κτηρίου (π.χ. διαµέρισµα). 

Στην περίπτωση κτηρίου µεικτής χρήσης µε διαφορετικές βασικές κατηγορίες κύριων χρήσεων, 

όπου απαιτείται η έκδοση ξεχωριστού ΠΕΑ, το κτήριο αναφοράς ορίζεται ξεχωριστά για την κάθε 

βασική κατηγορία κύριας χρήσης και κατά συνέπεια ο µέσος συντελεστής θερµοπερατότητας του 

κτηρίου αναφοράς ανά χρήση πρέπει να πληροί τους περιορισµούς του µέγιστου επιτρεπόµενου 

µέσου συντελεστή θερµοπερατότητας Um. (πίνακας 3.3.β).  

Σύµφωνα µε τον Κ.Εν.Α.Κ., στο κτήριο αναφοράς τα δοµικά στοιχεία που αποτελούν παθητικά 

ηλιακά συστήµατα (εκτός του άµεσου ηλιακού κέρδους) αντικαθίστανται µε συµβατικά ίδιων 

διαστάσεων και συντελεστή θερµοπερατότητας U ίσο µε το µέγιστο επιτρεπτό (πίνακας 3.3α.) της 

κλιµατικής ζώνης, στην οποία βρίσκεται το υπό µελέτη κτήριο. 

Τα παθητικά ηλιακά συστήµατα (Π.Η.Σ.) που πιθανώς ενσωµατώνονται στο εξεταζόµενο κτήριο, 

όπως προβλέπεται στο εδάφιο (ε) της παραγράφου 1.1. του άρθρου 8 του Κ.Εν.Α.Κ. δεν λαµβάνονται 

υπόψη στους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης για το κτήριο αναφοράς, εκτός από το 

σύστηµα άµεσου ηλιακού κέρδους. Σ' αυτήν την περίπτωση, στο κτήριο αναφοράς τα ιδιαίτερα δοµικά 

στοιχεία των παθητικών ηλιακών συστηµάτων αντικαθίστανται µε αντίστοιχα συµβατικά δοµικά µη 

διαφανή στοιχεία µε θερµικά χαρακτηριστικά όπως ορίζονται στο άρθρο 8 του Κ.Εν.Α.Κ. και δίνονται 

στον πίνακα 3.3α. για τους εξωτερικούς τοίχους σε επαφή µε τον εξωτερικό αέρα. 

 

 

3.2.2. Συντελεστής θερµοπερατότητας αδιαφανών δοµικών στοιχείων 

Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση, ο ενεργειακός επιθεωρητής καλείται να εκτιµήσει τη θερµική 

συµπεριφορά των αδιαφανών δοµικών στοιχείων, λαµβάνοντας υπόψη και το έτος έκδοσης της 

οικοδοµικής άδειας του κτηρίου. Προς αυτή την κατεύθυνση κωδικοποιούνται για τον έλεγχο της 

ενεργειακής επιθεώρησης όλα τα κτήρια σε επί µέρους κατηγορίες, σύµφωνα µε την περίοδο 

ανέγερσής τους και το βαθµό της θερµοµονωτικής τους προστασίας. 

Ειδικότερα, ως προς την περίοδο έκδοσης της οικοδοµικής άδειας ο διαχωρισµός γίνεται σε 3 

γενικές κατηγορίες: 

� 1η κατηγορία. Περιλαµβάνει τα κτήρια εκείνα, των οποίων η οικοδοµική άδεια έχει εκδοθεί 

πριν από την εφαρµογή του Κανονισµού Θερµοµόνωσης Κτηρίων (4 Ιουλίου 1979), χρονική 

περίοδο κατά την οποία δεν υπήρχε καµία απαίτηση για θερµοµονωτική προστασία των 

κτηρίων. Πρακτικά, ως τυπική ηµεροµηνία οριοθέτησης της παραπάνω περιόδου ορίζεται η 1η  

Ιανουαρίου 1980. 
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� 2η κατηγορία. Περιλαµβάνει τα κτήρια εκείνα, των οποίων η οικοδοµική άδεια εκδόθηκε κατά 

την περίοδο 1979 - 2010, δηλαδή στο διάστηµα των 30 ετών που µεσολάβησε από την ισχύ 

του Κανονισµού Θερµοµόνωσης Κτηρίων (Κ.Θ.Κ) µέχρι την ισχύ του Κανονισµού Ενεργειακής 

Απόδοσης των Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ.). Σ' αυτό το διάστηµα όλα τα κτήρια όφειλαν να πληρούν 

τις απαιτήσεις του Κανονισµού Θερµοµόνωσης Κτηρίων. Πρακτικά, ως τυπικές ηµεροµηνίες 

οριοθέτησης της περιόδου ορίζονται:  

– η 1η Ιανουαρίου 1980 ως ηµεροµηνία έναρξης της περιόδου και 

– η 1η Οκτωβρίου 2010 ως ηµεροµηνία λήξης της περιόδου. 

� 3η κατηγορία. Περιλαµβάνει τα κτήρια εκείνα, των οποίων η οικοδοµική άδεια εκδόθηκε µετά 

την εφαρµογή του Κ.Εν.Α.Κ. (2010) και τα οποία έχουν την υποχρέωση συµµόρφωσης προς 

τις απαιτήσεις του νέου κανονισµού. Πρακτικά, ως ηµεροµηνία έναρξης της περιόδου ορίζεται 

η 1η Οκτωβρίου 2010. 

Στην τελευταία κατηγορία υπάγονται και όσα κτήρια ανεγέρθηκαν πριν από την ισχύ του Κ.Εν.Α.Κ. 

αλλά υπέστησαν ή πρόκειται να υποστούν, µετά την έναρξη ισχύος του νέου κανονισµού ριζική 

ανακαίνιση. Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 2, παρ.12 του 4122/2013, κάθε επέµβαση στο 

κτήριο ή κτηριακή µονάδα νοείται ως «ριζική ανακαίνιση» όταν:  

α) η συνολική δαπάνη της ανακαίνισης που αφορά το κέλυφος του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας 

ή τα τεχνικά συστήµατά τους υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της τρέχουσας αξίας 

του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας, βάσει του ελαχίστου κόστους οικοδόµησης, εξαιρουµένης 

της αξίας του οικοπέδου επί του οποίου έχει κατασκευαστεί το κτίριο, ή 

β) υφίσταται ανακαίνιση άνω του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της επιφανείας του κελύφους του 

κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας. 

 

Ανάλογα µε την πρόνοια για θερµοµονωτική προστασία του κτηρίου που έχει ληφθεί, η κάθε 

κατηγορία υποδιαιρέθηκε σε µικρότερες υποκατηγορίες: 

� σε κτήρια χωρίς καµία πρόνοια θερµοµονωτικής προστασίας,  

� σε κτήρια µε µερική ή πληµµελή θερµοµονωτική προστασία, 

� σε κτήρια µε πλήρη θερµοµονωτική προστασία σύµφωνα µε τον Κ.Θ.Κ. ή τον Κ.Εν.Α.Κ. 

Για τις ανάγκες της ενεργειακής µελέτης ο συντελεστής θερµοπερατότητας των αδιαφανών 

δοµικών στοιχείων υπολογίζεται σύµφωνα µε την τεχνική οδηγία «Θερµοφυσικές ιδιότητες δοµικών 

υλικών και έλεγχος της θερµοµονωτικής επάρκειας των κτηρίων». 

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις κτηρίων χωρίς καµία πρόνοια θερµοµονωτικής προστασία ή µε 

µερική ή πληµµελή θερµοµονωτική προστασία, στο έργο του ενεργειακού επιθεωρητή µπορεί να 

λειτουργήσει βοηθητικά ο πίνακας 3.4. (3.4α. και 3.4β.), στον οποίο καταγράφονται τυπικές τιµές του 

συντελεστή θερµοπερατότητας U των αδιαφανών δοµικών στοιχείων. 

Ο ενεργειακός επιθεωρητής, κατά τον έλεγχο, έχει δύο δυνατότητες: 

� είτε να θεωρήσει αυτές τις τιµές του πίνακα 3.4. (3.4α. και 3.4β.) 

� είτε να υπολογίσει ο ίδιος τους συντελεστές σύµφωνα µε όσα προβλέπει ο Κ.Εν.Α.Κ. για τον 

υπολογισµό της θερµοµονωτικής επάρκειας κάθε δοµικού στοιχείου και του συνόλου του 

κτηρίου, µε την προϋπόθεση πάντα ότι έχει στη διάθεσή του όλα τα απαιτούµενα 

θερµοτεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών των δοµικών στοιχείων (π.χ. πάχος στρώσεων 

δοµικού στοιχείου, ποιότητα υλικών κ.ά.) και εφόσον η ορθότητά τους είναι αναµφισβήτητη. 

Τότε ο υπολογισµός οφείλει να γίνει σύµφωνα µε τις τιµές των µεταβλητών που δίνει ο 

Κ.Εν.Α.Κ. και όχι ο προγενέστερος κανονισµός (Κ.Θ.Κ.). 
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Πίνακας 3.4α. Τυπικές τιµές του συντελεστή θερµοπερατότητας για υφιστάµενα κατακόρυφα αδιαφανή δοµικά 

στοιχεία που συναντώνται σε κτήρια η οικοδοµική άδεια των οποίων εκδόθηκε πριν από την 

εφαρµογή του Κανονισµού Θερµοµόνωσης Κτηρίων (1979). 

Περιγραφή στοιχείου Χωρίς θερµοµονωτική 
προστασία 

Με ανεπαρκή θερµοµονωτική 
 προστασία κατά Κ.Θ.Κ. 

Κατακόρυφα δοµικά στοιχεία 
Σε επαφή 
µε αέρα 

Σε επαφή 
µε µη 

θερµαινόµ. 
χώρο 

Σε επαφή 
µε έδαφος 

Σε επαφή 
µε αέρα 

Σε επαφή 
µε µη 

θερµαινόµ. 
χώρο 

Σε επαφή 
µε έδαφος 

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

Στοιχείο φέροντος οργανισµού οπλισµένου σκυροδέµατος (πάχους µικρότερου των 80 cm) 

Ανεπίχριστο  από τη µία ή τις δύο 
όψεις. 

3,65 2,75 4,30 1,00 0,90 1,05 

Επιχρισµένο και από τις δύο όψεις. 3,40 2,60 – 1,00 0,90 – 

Επενδεδυµένο µε απλή ή 
διακοσµητική οπτοπλινθοδοµή. 

2,45 2,00 2,90 0,90 0,85 0,95 

Επενδεδυµένο µε αργολιθοδοµή. 2,90 2,30 3,25 0,90 0,85 0,95 

Επενδεδυµένο µε µαρµάρινες 
πλάκες. 

3,50 2,05 4,00 1,00 0,90 1,05 

Επενδεδυµένο µε γυψοσανίδα, 
τσιµεντοσανίδα, ξυλοσανίδα ή 
άλλες πλάκες. 

2,05 1,75 2,25 0,80 0,75 0,85 

Οπτοπλινθοδοµή, φέρουσα ή πλήρωσης (µε ή χωρίς κλειστό διάκενο αέρος) 

Μπατική ή δικέλυφη δροµική οπτοπλινθοδοµή 

Ανεπίχριστη  από τη µία ή τις δύο 
όψεις. 

2,30 1,90 2,55 0,85 0,80 0,90 

Επιχρισµένη και από τις δύο όψεις. 2,20 1,85 – 0,85 0,80 – 

Επενδεδυµένη µε διακοσµητική 
οπτοπλινθοδοµή. 

1,90 1,60 2,05 0,80 0,75 0,85 

Επενδεδυµένη µε αργολιθοδοµή. 2,10 1,75 2,25 0,80 0,75 0,85 

Επενδεδυµένη µε µαρµάρινες 
πλάκες. 

2,25 1,85 2,45 0,85 0,80 0,85 

Επενδεδυµένη µε γυψοσανίδα, 
τσιµεντοσανίδα, ξυλοσανίδα ή 
άλλες πλάκες. 

1,55 1,35 1,65 0,70 0,70 0,75 

∆ροµική οπτοπλινθοδοµή 

Ανεπίχριστη  από τη µία ή τις δύο 
όψεις. 

3,25 2,50 3,75 0,95 0,90 1,00 

Επιχρισµένη και από τις δύο όψεις. 3,05 2,40 – 0,95 0,85 – 

Επενδεδυµένη µε διακοσµητική 
οπτοπλινθοδοµή. 

2,50 2,00 2,75 0,85 0,80 0,90 

Επενδεδυµένη µε αργολιθοδοµή. 2,80 2,25 3,20 0,90 0,85 0,95 

Επενδεδυµένη µε µαρµάρινες 
πλάκες. 

3,10 2,40 3,55 0,95 0,85 1,00 

Επενδεδυµένη µε γυψοσανίδα, 
τσιµεντοσανίδα, ξυλοσανίδα ή 

1,90 1,65 2,05 0,80 0,75 0,85 
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άλλες πλάκες. 

Αργολιθοδοµή 

Ανεπίχριστη  από τη µία ή τις δύο 
όψεις. 

4,25 3,10 5,00 1,05 0,95 1,10 

Επιχρισµένη και από τις δύο όψεις. 3,85 2,85 – 1,00 0,95 – 

Επενδεδυµένη µε διακοσµητική 
οπτοπλινθοδοµή. 

2,85 2,30 3,25 0,90 0,85 0,95 

Επενδεδυµένη µε µαρµάρινες 
πλάκες. 

4,10 3,00 4,95 1,00 0,95 1,05 

Επενδεδυµένη µε γυψοσανίδα, 
τσιµεντοσανίδα, ξυλοσανίδα ή 
άλλες πλάκες. 

2,30 1,95 2,60 0,85 0,80 0,90 

 

Πίνακας 3.4β. Τυπικές τιµές του συντελεστή θερµοπερατότητας για υφιστάµενα οριζόντια αδιαφανή δοµικά 

στοιχεία που συναντώνται σε κτήρια η οικοδοµική άδεια των οποίων εκδόθηκε πριν από την 

εφαρµογή του Κανονισµού Θερµοµόνωσης Κτηρίων (1979). 

Περιγραφή στοιχείου Χωρίς θερµοµονωτική 
προστασία 

Με ανεπαρκή θερµοµονωτική 
 προστασία κατά Κ.Θ.Κ. 

Οριζόντια δοµικά στοιχεία 
Σε επαφή 
µε αέρα 

Σε επαφή 
µε µη 

θερµαινόµ. 
χώρο 

Σε επαφή 
µε έδαφος 

Σε επαφή 
µε αέρα 

Σε επαφή 
µε µη 
θερµαιν. 
χώρο 

Σε επαφή 
µε έδαφος 

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

Επιστεγάσεις (µε ή χωρίς ψευδοροφή) 

Συµβατικού τύπου δώµα. 3,05 – – 0,95 – – 

Αντεστραµµένου τύπου δώµα. – – – 0,95 – – 

Αεριζόµενο δώµα. – 3,70 – 1,00 – – 

Φυτεµένο δώµα. 1,20 – – 0,70 – – 

Οριζόντια οροφή κάτω από µη 
θερµοµονωµένη στέγη. 

3,70 – – 1,00 – – 

Οροφή κάτω από µη θερµαινόµενο 
χώρο. 

– 2,90 – – 0,90 – 

Κεραµοσκεπή επί κεκλιµένης 
πλάκας οπλισµένου σκυροδέµατος. 

4,70 – – 1,05 – – 

Κεραµοσκεπή επί κεκλιµένης 
ξύλινης στέγης. 

4,25 – – 1,00 – – 

∆άπεδα µε επικάλυψη παντός τύπου (ξύλο, µάρµαρο, πλακάκι, µωσαϊκό κ.τ.λ.) 

Επάνω από ανοικτό υπόστυλο 
χώρο (πυλωτή). 

2,75 – – 0,90 – – 

Επί εδάφους. – – 3,10 – – 0,95 

Επάνω από µη θερµαινόµενο 
χώρο. 

– 2,00 – – 0,80 – 
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Όταν ένα δοµικό στοιχείο δεν συµπεριλαµβάνεται στον πίνακα 3.4. (3.4α. ή 3.4β.), ο ενεργειακός 

επιθεωρητής µπορεί να επιλέξει την τιµή της πλησιέστερης προς αυτό διατοµής του πίνακα. 

Σε περίπτωση που υπάρχει µελέτη θερµοµόνωσης, υπογεγραµµένη από µηχανικό και 

κατατεθειµένη σε διεύθυνση πολεοδοµίας και η εφαρµογή της µελέτης δεν τίθεται εµφανώς υπό 

αµφισβήτηση, ο ενεργειακός επιθεωρητής είναι υποχρεωµένος να ακολουθήσει τη µελέτη και να λάβει 

ως δεδοµένες τις τιµές των συντελεστών θερµοπερατότητας U (ή k του Κ.Θ.Κ.) της µελέτης. 

Επίσης, εάν ο ιδιοκτήτης προσκοµίσει στον επιθεωρητή έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία, που 

αναµφισβήτητα αποδεικνύουν ότι τα θερµοφυσικά χαρακτηριστικά των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν 

έχουν καλύτερες τιµές των προδιαγραφόµενων στον Κ.Θ.Κ. που αναφέρονται στον πίνακα 3.5. (π.χ. 

καλύτερη τιµή λ κάποιου υλικού), ο επιθεωρητής οφείλει να διεξαγάγει τον έλεγχο βάσει αυτών των 

στοιχείων. 

 

Πίνακας 3.5. Μέγιστος επιτρεπόµενος συντελεστής θερµοπερατότητας δοµικών στοιχείων, σύµφωνα µε τον 

Κανονισµό Θερµοµόνωσης Κτηρίων (1979) για τις τρεις κλιµατικές ζώνες στην Ελλάδα 

Συντελεστής θερµοπερατότητας  
ανά κλιµατική ζώνη, σύµφωνα µε τον 

Κανονισµό Θερµοµόνωσης Κτηρίων (1979) 

Α Β Γ 

∆οµικό στοιχείο 

[W/(m 2·K)] [W/(m 2·K)] [W/(m 2·K)] 

Εξωτερική οριζόντια ή κεκλιµένη επιφάνεια σε επαφή µε 
τον εξωτερικό αέρα (οροφές, πυλωτές). 

0,50 0,50 0,50 

Εξωτερικοί τοίχοι σε επαφή µε τον εξωτερικό αέρα. 0,70 0,70 0,70 

∆άπεδα σε επαφή µε το έδαφος ή µε κλειστούς µη 
θερµαινόµενους χώρους. 

3,00 1,90 0,70 

Τοίχοι σε επαφή µε το έδαφος ή µε κλειστούς µη 
θερµαινόµενους χώρους . 

3,00 1,90 0,70 

 

Ως τέτοια αποδεικτικά στοιχεία που πιστοποιούν την ποιότητα των χρησιµοποιούµενων υλικών 

µπορούν, για παράδειγµα, να θεωρηθούν: 

� Η πιστοποίηση που είχε για τα προϊόντα της µια εταιρεία και αποδεικνύεται µε τιµολόγια 

αγοράς η δελτία αποστολής ότι αυτά τα υλικά χρησιµοποιήθηκαν για την ανέγερση του 

επιθεωρούµενου κτηρίου. Αντιθέτως, δεν θεωρούνται ως αποδεικτικά στοιχεία οι βεβαιώσεις ή 

άλλα πιστοποιητικά που εκδίδονται εκ των υστέρων, προκειµένου να τεκµηριώσουν την 

ποιότητα των υλικών που είχαν παλαιότερα χρησιµοποιηθεί. 

� Συµβολαιογραφική πράξη, ιδιωτικό συµφωνητικό ή οποιοδήποτε άλλο επίσηµο έγγραφο 

µεταξύ πωλητή και αγοραστή του κτηρίου, από το οποίο σαφώς προκύπτει και χωρίς 

περιθώρια αµφισβήτησης η ποιότητα και τα θερµοτεχνικά χαρακτηριστικά των 

χρησιµοποιηθέντων υλικών. 

� Το αποτέλεσµα διερευνητικής τοµής που θα γίνει σε επί µέρους δοµικά στοιχεία, εφόσον το 

απαιτήσει ο ιδιοκτήτης. Σ' αυτήν την περίπτωση το οικονοµικό κόστος διενέργειας της τοµής 

και αποκατάστασης της φθοράς αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου ο ιδιοκτήτης.  

� Η θερµοφωτογραφική αποτύπωση των δοµικών στοιχείων µε την προϋπόθεση ότι θα γίνει 

σύµφωνα µε όλες τις σχετικές επιστηµονικές προδιαγραφές. Το οικονοµικό κόστος της 

θερµοφωτογραφικής αποτύπωσης αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου ο ιδιοκτήτης. 



 50 

Σε περίπτωση που µε βάση το στέλεχος έκδοσης οικοδοµικής άδειας αποδεικνύεται ότι υπήρξε και 

κατατέθηκε, στην οικεία διεύθυνση πολεοδοµίας, µελέτη θερµοµονωτικής προστασίας ή µελέτη 

ενεργειακής απόδοσης και δεν συντρέχει εµφανής λόγος αµφισβήτησης της εφαρµογής της, αλλά 

ωστόσο δεν υφίσταται πλέον η ίδια η µελέτη (λόγω απώλειας, καταστροφής κ.τ.λ.), τότε ο ενεργειακός 

επιθεωρητής είναι υποχρεωµένος να διεξαγάγει την επιθεώρηση, λαµβάνοντας ως τιµές των 

συντελεστών θερµοπερατότητας U των επί µέρους δοµικών στοιχείων τις µέγιστες επιτρεπόµενες του 

ισχύοντος κατά την περίοδο έκδοσης της οικοδοµικής άδειας κανονισµού (kmax του Κ.Θ.Κ. ή Umax του 

Κ.Εν.Α.Κ.).  

Σε κτήρια που ανεγείρονται ή ριζικώς ανακαινίζονται µετά την εφαρµογή του Κ.Εν.Α.Κ. είναι 

απαραίτητο, για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής ταυτότητας, να προσκοµισθούν στον 

ενεργειακό επιθεωρητή ως στοιχεία που διασφαλίζουν την ορθή τήρηση του κανονισµού: 

� Η υπογεγραµµένη από το µηχανικό µελέτη ενεργειακής απόδοσης που κατατέθηκε στην οικεία 

διεύθυνση πολεοδοµίας.  

� Τα δελτία αποστολής των οικοδοµικών υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για τη θερµοµονωτική 

προστασία του κτηρίου κατά την ανέγερση ή ανακαίνισή του και στα οποία θα πρέπει 

υποχρεωτικά να αναγράφεται ο τύπος των υλικών και να συνοδεύονται από τα απαραίτητα 

πιστοποιητικά. 

� Φωτογραφικό υλικό κατά την φάση κατασκευής στο οποίο θα φαίνεται µε ευκρίνεια ο τρόπος 

τοποθέτησης και το είδος της θερµοµόνωσης που εφαρµόστηκε στο κτηριακό κέλυφος. Σε 

τουλάχιστον µία φωτογραφία θα πρέπει να παρουσιάζεται µια γενική άποψη του κτηρίου.  

Συνοπτικά τα παραπάνω καταγράφονται στον πίνακα 3.6. Συγκεκριµένα, σ' αυτόν καταγράφονται 

κατά κατηγορία και υποκατηγορία κτηρίων ο τρόπος θεώρησης του συντελεστή θερµοπερατότητας U 

(ή του k σύµφωνα µε τον Κ.Θ.Κ.) και ο τρόπος υπολογισµού των θερµογεφυρών, ούτως ώστε ο 

ενεργειακός επιθεωρητής να έχει έναν κατευθυντήριο οδηγό στο έργο του. 

Αναλυτικά, η εκτίµηση του συντελεστή θερµοπερατότητας των αδιαφανών δοµικών στοιχείων 

γίνεται ακολουθώντας τον τρόπο που περιγράφεται στις επόµενες ενότητες, ο οποίος διαφοροποιείται 

ανάλογα µε τη θέση του δοµικού στοιχείου στο κτηριακό περίβληµα και του µέσου που το περιβάλλει 

από την εξωτερική του πλευρά (εξωτερικός αέρας, έδαφος, µη θερµαινόµενος χώρος κ.τ.λ.). 
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Πίνακας 3.6. Συµβατικός τρόπος θεώρησης του συντελεστή θερµοπερατότητας και της τιµής των 

θερµογεφυρών στα επί µέρους δοµικά στοιχεία ανά περίοδο έκδοσης οικοδοµικής άδειας. 

Κτήριο µελέτης Κτήριο αναφοράς Περίοδος 
έκδοσης  

οικοδοµικής 
άδειας 

Θερµοµονωτική 
προστασία Υπολογισµός 

τιµών U 
Υπολογισµός 
θερµογεφυρών 

Υπολογισµός 
τιµών U 

Υπολογισµός 
θερµογεφυρών 

Χωρίς 
θερµοµονωτική 
προστασία 

Τιµές από 
πίνακα 3.4. 

όχι 
Umax κατά 
Κ.Εν.Α.Κ. 

Umax + 0,1 
[W/(m2·K)] 

Μερική πρόνοια 
θερµικής 
προστασίας 

(εξαρχής πρόνοια  
ή µετέπειτα 
επέµβαση) 

Τιµές από 
πίνακα 3.4. 

U + 0,1 
[W/(m2·K)] 

Umax κατά 
Κ.Εν.Α.Κ. 

Umax + 0,1 
[W/(m2·K)] 

Μετέπειτα 
επεµβάσεις που 
καλύπτουν τις 
απαιτήσεις του 

Κ.Θ.Κ. 

Σύµφωνα  
µε τη µελέτη 

ή µε kmax Κ.Θ.Κ. 

U + 0,1 
[W/(m2·K)] 

Umax κατά 
Κ.Εν.Α.Κ. 

Umax + 0,1 
[W/(m2·K)] 

Πριν από  
το 1979 

(ανυπαρξία 
κανονισµού) 

Μετέπειτα 
επεµβάσεις που 
καλύπτουν τις 
απαιτήσεις του 
Κ.Εν.Α.Κ. 

Σύµφωνα  
µε τη µελέτη 
ή µε Umax  

κατά Κ.Εν.Α.Κ. 

U + 0,1 
[W/(m2·K)] 

Umax κατά 
Κ.Εν.Α.Κ. 

Umax + 0,1 
[W/(m2·K)] 

Χωρίς 
θερµοµονωτική 
προστασία 

(µη εφαρµογή 
Κ.Θ.Κ.) 

Τιµές από 
πίνακα 3.4. 

όχι 
Umax κατά 
Κ.Εν.Α.Κ. 

Umax + 0,1 
[W/(m2·K)] 

Πληµµελής 
εφαρµογή Κ.Θ.Κ. 

Τιµές από 
πίνακα 3.4. 

U + 0,1 
[W/(m2·K)] 

Umax κατά 
Κ.Εν.Α.Κ. 

Umax + 0,1 
[W/(m2·K)] 

Σύµφωνα µε 
απαιτήσεις Κ.Θ.Κ. 

Σύµφωνα  
µε τη µελέτη 
ή µε kmax  
κατά Κ.Θ.Κ. 

U + 0,1 
[W/(m2·K)] 

Umax κατά 
Κ.Εν.Α.Κ. 

Umax + 0,1 
[W/(m2·K)] 

Περίοδος 
1979 - 2010 

(ισχύς Κ.Θ.Κ.) 

Κάλυψη των 
απαιτήσεων του 
Κ.Εν.Α.Κ. 

(εξαρχής πρόνοια  
ή µετέπειτα 
επέµβαση) 

Σύµφωνα  
µε τη µελέτη 

U + 0,1 
[W/(m2·K)] 

Umax κατά 
Κ.Εν.Α.Κ. 

Umax + 0,1 
[W/(m2·K)] 

Πληµµελής 
εφαρµογή Κ.Εν.Α.Κ. 

Υποχρέωση 
βελτίωσης εντός 

έτους 
ναι 

Umax κατά 
Κ.Εν.Α.Κ. 

ναι 

Μετά το 2010  
(ισχύς 

Κ.Εν.Α.Κ.) Πλήρης  
εφαρµογή Κ.Εν.Α.Κ. 

Σύµφωνα  
µε τη µελέτη 
ή µε Umax  

κατά Κ.Εν.Α.Κ. 

ναι 
Umax κατά 
Κ.Εν.Α.Κ. 

ναι 
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3.2.2.1. Αδιαφανή δοµικά στοιχεία σε επαφή µε τον εξωτερικό αέρα 

Οι συντελεστές θερµοπερατότητας των αδιαφανών δοµικών στοιχείων για τα κτήρια της 1ης 

κατηγορίας µπορούν να υπολογιστούν µε βάση τη µεθοδολογία που περιγράφεται στην τεχνική οδηγία 

«Θερµοφυσικές ιδιότητες δοµικών υλικών και έλεγχος της θερµοµονωτικής επάρκειας των κτηρίων» ή 

να ληφθούν απευθείας από τον πίνακα 3.4. (3.4α. ή 3.4β.), 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις που έχει γίνει κάποια ανακαίνιση στο κτήριο 

για βελτίωση της θερµικής του συµπεριφοράς, π.χ. θερµοµόνωση δώµατος. Γι' αυτό το λόγο, κατά την 

ενεργειακή επιθεώρηση ο µηχανικός θα πρέπει να αναζητά ενδείξεις για µεταγενέστερες επεµβάσεις 

σε εξωτερικά δοµικά στοιχεία, π.χ. έντονη ανισοσταθµία µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού δαπέδου 

στην απόληξη του κλιµακοστασίου, αυξηµένο πάχος των εξωτερικών τοιχοποιιών κ.ά. 

Oι συντελεστές θερµοπερατότητας των αδιαφανών δοµικών στοιχείων για τα κτήρια της 2ης 

κατηγορίας, µπορούν να ληφθούν ίσοι µε τις τιµές που προβλέπονται από τη µελέτη θερµοµόνωσης 

που συνοδεύει την οικοδοµική άδεια, εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτή εφαρµόστηκε στη φάση 

κατασκευής. Στην περίπτωση που η οικοδοµική άδεια δεν υπάρχει, µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι 

τιµές που δίνονται στον πίνακα 3.5., οι οποίες αντιστοιχούν στις µέγιστες επιτρεπόµενες τιµές του 

συντελεστή θερµοπερατότητας δοµικών στοιχείων του Κανονισµού Θερµοµόνωσης Κτηρίων.  

Για κτήρια που φέρουν πετάσµατα και ανήκουν στην 1η και 2η κατηγορία θα λαµβάνονται οι 

συντελεστές θερµοπερατότητας που υπάρχουν στη µελέτη θερµοµόνωσης και τη µελέτη κλιµατισµού. 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για τα αδιαφανή τµήµατα που αποτελούνται 

από πετάσµατα που έχουν θερµοµόνωση θα λαµβάνεται U=1[W/(m2.K)], ενώ για τα αδιαφανή που 

αποτελούνται από ύαλο και δεν έχουν επιπλέον θερµοµόνωση θα λαµβάνονται οι τιµές που δίνονται 

στον πίνακα 3.9. 

Οι συντελεστές θερµοπερατότητας των αδιαφανών δοµικών στοιχείων για τα κτήρια της 3ης 

κατηγορίας µπορούν να ληφθούν ίσοι µε τις τιµές που προβλέπονται από τη µελέτη ενεργειακής 

απόδοσης που συνοδεύει την οικοδοµική άδεια. Ο ενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να διασταυρώσει 

τόσο την ποιότητα, όσο και την ποσότητα των θερµοµονωτικών υλικών που χρησιµοποιήθηκαν στην 

κατασκευή, συγκεντρώνοντας τα πιστοποιητικά και τα δελτία αποστολής τους από το µελετητή 

µηχανικό ή τον ιδιοκτήτη. 

 

3.2.2.2. Αδιαφανή δοµικά στοιχεία σε επαφή µε το έδαφος 

Η ροή θερµότητας από ένα δοµικό στοιχείο που έρχεται σε επαφή µε το έδαφος είναι ένα σύνθετο 

τρισδιάστατο φαινόµενο που εξαρτάται από πολλές παραµέτρους, βασικότερες των οποίων είναι: 

� η θερµική αγωγιµότητα του εδάφους, 

� το πάχος του στρώµατος εδάφους που το διαχωρίζει από τον εξωτερικό αέρα,  

� η γεωµετρία του κτηρίου,  

� η ίδια η θερµική αντίσταση του δοµικού στοιχείου. 

Για να γίνει εφικτή η απλοποιητική παραδοχή της µονοδιάστατης ροής θερµότητας, γίνεται χρήση 

του ισοδύναµου συντελεστής θερµοπερατότητας U΄, ο οποίος όταν πρόκειται για οριζόντιο δοµικό 

στοιχείο υπολογίζεται συναρτήσει: 

� του ονοµαστικού συντελεστή θερµοπερατότητας U του δοµικού στοιχείου,  

� του βάθους έδρασης z του δοµικού στοιχείου και 

� της χαρακτηριστικής διάστασης της πλάκας (Β’),  

ενώ όταν πρόκειται για κατακόρυφο δοµικό στοιχείο υπολογίζεται συναρτήσει: 

� του ονοµαστικού συντελεστή θερµοπερατότητας U του δοµικού στοιχείου και 

� του βάθους z, µέχρι το οποίο φτάνει το δοµικό στοιχείο. 
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Ως χαρακτηριστική διάσταση της πλάκας Β’ σε m ορίζεται το διπλάσιο του λόγου του καθαρού 

εµβαδού της πλάκας Α σε m2 προς την εκτεθειµένη περίµετρό της Π σε m. 

 
Π

A
2B ⋅=′   [3.1.] 

Για κτήριο πανταχόθεν ελεύθερο η εκτεθειµένη περίµετρος της πλάκας ισούται µε την περίµετρο 

της πλάκας, ενώ για κτήριο σε επαφή µε άλλα θερµαινόµενα κτήρια η εκτεθειµένη περίµετρος ισούται 

µε το άθροισµα των  µηκών των πλευρών της που δεν έρχονται σε επαφή µε τα όµορα θερµαινόµενα 

κτίσµατα. Οµοίως, όταν από κάποια πλευρά της περιµέτρου της πλάκας υπάρχει µη θερµαινόµενος 

χώρος του κτηρίου, η πλευρά εκείνη δεν συνυπολογίζεται στο άθροισµα των µηκών των πλευρών της 

περιµέτρου. 

Ο ονοµαστικός συντελεστής θερµοπερατότητας δοµικού στοιχείου σε επαφή µε το έδαφος 

υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο µε αυτόν που υπολογίζεται για δοµικά στοιχεία σε επαφή µε εξωτερικό 

αέρα, λαµβάνοντας όµως µηδενική θερµική αντίσταση αέρα στην εξωτερική παρειά τους. 

Για το κτήριο αναφοράς ο ονοµαστικός συντελεστής θερµοπερατότητας δοµικού στοιχείου σε 

επαφή µε το έδαφος ισούται µε το µέγιστο επιτρεπτό για την κλιµατική ζώνη που ανήκει το κτήριο 

(πίνακας 3.3α.). 

Για τη µελέτη ενεργειακής απόδοσης, ο συντελεστής θερµοπερατότητας του δοµικού στοιχείου 

που είναι σε επαφή µε το έδαφος προσδιορίζεται µε τον τρόπο που αναλύεται στην τεχνική οδηγία 

«Θερµοφυσικές ιδιότητες δοµικών υλικών και έλεγχος της θερµοµονωτικής επάρκειας των κτηρίων».  

Για την ενεργειακή επιθεώρηση, ο ισοδύναµος συντελεστής θερµοπερατότητας δοµικού στοιχείου 

σε επαφή µε το έδαφος προσδιορίζεται από τον πίνακα 3.7. (κατακόρυφα δοµικά στοιχεία) και τον 

πίνακα 3.8. (οριζόντια δοµικά στοιχεία), λαµβάνοντας τον ονοµαστικό συντελεστή θερµοπερατότητας 

του δοµικού στοιχείου σε επαφή µε το έδαφος για κάθε κατηγορία κτηρίων ως εξής:  

� Για κτήρια της 1ης κατηγορίας από τον πίνακα 3.4. (3.4α. ή 3.4β.). 

� Για κτήρια της 2ης κατηγορίας από τη µελέτη θερµοµόνωσης, εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτή 

εφαρµόστηκε στη φάση κατασκευής. Στην περίπτωση που αυτή δεν υπάρχει, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν οι τιµές που δίνονται στον πίνακα 3.5., οι οποίες αντιστοιχούν στις µέγιστες 

επιτρεπόµενες τιµές του συντελεστή θερµοπερατότητας δοµικών στοιχείων του Κανονισµού 

Θερµοµόνωσης Κτηρίων. 

� Για τα κτήρια της 3ης κατηγορίας ο ονοµαστικός συντελεστής θερµοπερατότητας µπορεί να 

ληφθεί ίσος µε την τιµή που προβλέπεται από τη µελέτη ενεργειακής απόδοσης που 

συνοδεύει την οικοδοµική άδεια. Ο ενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να διασταυρώσει τόσο 

την ποιότητα, όσο και την ποσότητα των θερµοµονωτικών υλικών που χρησιµοποιήθηκαν 

στην κατασκευή, συγκεντρώνοντας τα πιστοποιητικά και τα δελτία αποστολής τους από το 

µελετητή µηχανικό ή τον ιδιοκτήτη. 

Στην περίπτωση κτηρίου, το οποίο βρίσκεται σε κεκλιµένο έδαφος ή σε έδαφος µε διαφορετικές 

στάθµες, το βάθος έδρασης της πλάκας θα λαµβάνεται ίσο µε το µέσο όρο των διαφορετικών 

αποστάσεων της πλάκας από την τελική στάθµη εδάφους σε επαφή µε το κτήριο. Το βάθος έκτασης 

κάθε  κατακόρυφου δοµικού στοιχείου σε επαφή µε το έδαφος θα λαµβάνεται ίσο µε το µέσο βάθος 

έκτασης του δοµικού στοιχείου. 

Για παράδειγµα, στην απλή περίπτωση του σχήµατος 3.2. το βάθος έδρασης της πλάκας θα 

ληφθεί ίσο µε z=(z1+z2)/2, ενώ τα κατακόρυφα δοµικά στοιχεία θα υπολογιστούν για τα βάθη στα 

οποία εκτείνεται το καθένα, δηλαδή z1 και z2. 
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 Στην περίπτωση κατακόρυφου δοµικού στοιχείου που ξεκινά από βάθος z1 και εκτείνεται σε 

βάθος z2 από τη στάθµη του εδάφους (σχήµα 3.3.) ο ισοδύναµος συντελεστής θερµοπερατότητας U΄FB 

του δοµικού στοιχείου θα προκύπτει από τη σχέση: 

 
12

1FBz12FBz2
FB zz

UzUz
U

−

′⋅−′⋅
=′  [3.2.] 

όπου: U΄FB,zi [W/(m²·K)] ο ισοδύναµος συντελεστής θερµοπερατότητας για βάθος έκτασης zi 

 z1 [m] το βάθος από το οποίο ξεκινάει το δοµικό στοιχείο, 

 z2 [m] το βάθος µέχρι το οποίο εκτείνεται το δοµικό στοιχείο. 

 

z1

z2

 

Σχήµα 3.2. Ενδεικτική διατοµή κτηρίου για τον προσδιορισµό του το βάθους έδρασης πλάκας επί εδάφους µε 

διαφορετικές στάθµες έδρασης λόγω κεκλιµένου εδάφους. 

 

h

Hθερµαινόµενος χώρος

µη θερµαινόµενος χώρος

z1

z2

z2-z1

θερµαινόµενος χώρος

 

Σχήµα 3.3. Ενδεικτική διατοµή κτηρίου για τον προσδιορισµό του τρόπου υπολογισµού του ισοδύναµου 

συντελεστή θερµοπερατότητας κατακόρυφου δοµικού στοιχείου ευρισκόµενου σε στάθµη 

χαµηλότερη αυτής της επιφάνειας του εδάφους. 
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Στην περίπτωση υπερυψωµένης πλάκας (σχήµα 3.4.), ακόµη και όταν ο υποκείµενος χώρος είναι 

πληρωµένος µε έδαφος, αυτός λαµβάνεται ως κενός µη θερµαινόµενος χώρος και το κάτω όριο του 

ως πλάκα εδραζόµενη στο έδαφος µε ονοµαστικό συντελεστή θερµοπερατότητας U ίσο µε 4,50 

[W/(m2.K)]. 

 

h
µη θερµαινόµενος χώρος

Hθερµαινόµενος χώρος

κάτω όριο µη θερµαινόµενου χώρου
 

Σχήµα 3.4. Ενδεικτική διατοµή κτηρίου για τον προσδιορισµό του τρόπου υπολογισµού του ισοδύναµου 

συντελεστή θερµοπερατότητας πλάκας υπερυψωµένης κατά απόσταση h από τη στάθµη του 

εδάφους. 

 

 

Πίνακας 3.7. Ισοδύναµος συντελεστής θερµοπερατότητας U΄TB  [W/(m2.K)] ενός κατακόρυφου δοµικού στοιχείου  

ονοµαστικού συντελεστή θερµοπερατότητας U΄TB [W/(m2.K)]  που εκτείνεται σε βάθος z [m]. 

Ονοµαστικός συντελεστής UΤΒ [W/(m 2K)] 
z [m] 

4,50  3,00  2,00  1,50  1,00  0,90  0,80  0,70  0,60  0,50  0,40 0,30 

0,50 2,14 1,70 1,30 1,06 0,77 0,71 0,64 0,57 0,50 0,43 0,35 0,27 

1,00 1,59 1,31 1,05 0,88 0,67 0,62 0,57 0,51 0,45 0,39 0,32 0,25 

1,50 1,30 1,09 0,89 0,76 0,59 0,55 0,51 0,47 0,42 0,36 0,30 0,24 

2,00 1,10 0,94 0,78 0,68 0,54 0,50 0,47 0,43 0,39 0,34 0,29 0,23 

2,50 0,97 0,83 0,70 0,61 0,49 0,46 0,43 0,40 0,36 0,32 0,27 0,22 

3,00 0,87 0,75 0,64 0,56 0,46 0,43 0,40 0,37 0,34 0,30 0,26 0,21 

4,50 0,67 0,59 0,51 0,45 0,38 0,36 0,34 0,31 0,29 0,26 0,23 0,19 

6,00 0,56 0,49 0,43 0,39 0,33 0,31 0,29 0,27 0,25 0,23 0,20 0,17 

9,00 0,42 0,38 0,33 0,30 0,26 0,25 0,24 0,22 0,21 0,19 0,17 0,15 
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Πίνακας 3.8. Ισοδύναµος συντελεστής θερµοπερατότητας οριζόντιου δοµικού στοιχείου σε επαφή µε το 

έδαφος U΄FB  [W/(m2.K)]  πλάκας. 

Χαρακτηριστική διάσταση πλάκας Β΄ [m] Ονοµαστικός 
συντελεστής   

UFB [W/(m 2.K)]  
z [m] 

≤2 4 6 8 10 14 18 22 26 ≥30 

0,00 1,21 0,83 0,64 0,53 0,45 0,36 0,30 0,25 0,22 0,20 

0,50 1,05 0,75 0,59 0,49 0,42 0,33 0,28 0,24 0,21 0,19 

1,00 0,92 0,68 0,54 0,45 0,39 0,31 0,26 0,23 0,20 0,18 

1,50 0,82 0,62 0,50 0,42 0,37 0,30 0,25 0,22 0,19 0,17 

2,00 0,74 0,57 0,47 0,40 0,35 0,28 0,24 0,21 0,18 0,17 

2,50 0,67 0,53 0,44 0,38 0,33 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16 

3,00 0,62 0,50 0,42 0,36 0,32 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15 

4,50 0,50 0,42 0,36 0,31 0,28 0,23 0,20 0,17 0,16 0,14 

6,00 0,42 0,36 0,31 0,28 0,25 0,21 0,18 0,16 0,15 0,13 

4,50 

9,00 0,32 0,28 0,25 0,23 0,21 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 

0,00 1,06 0,75 0,59 0,49 0,42 0,33 0,28 0,24 0,21 0,19 

0,50 0,93 0,68 0,54 0,46 0,39 0,31 0,26 0,23 0,20 0,18 

1,00 0,83 0,63 0,51 0,43 0,37 0,30 0,25 0,22 0,19 0,17 

1,50 0,74 0,58 0,47 0,40 0,35 0,28 0,24 0,21 0,18 0,17 

2,00 0,68 0,54 0,44 0,38 0,33 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16 

2,50 0,62 0,50 0,42 0,36 0,32 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15 

3,00 0,58 0,47 0,40 0,34 0,31 0,25 0,21 0,19 0,17 0,15 

4,50 0,47 0,40 0,34 0,30 0,27 0,23 0,19 0,17 0,15 0,14 

6,00 0,40 0,34 0,30 0,27 0,24 0,21 0,18 0,16 0,14 0,13 

3,00 

9,00 0,31 0,27 0,24 0,22 0,21 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 

0,00 0,89 0,66 0,53 0,45 0,39 0,31 0,26 0,22 0,20 0,18 

0,50 0,80 0,61 0,49 0,42 0,36 0,29 0,25 0,21 0,19 0,17 

1,00 0,72 0,56 0,46 0,39 0,35 0,28 0,24 0,20 0,18 0,16 

1,50 0,66 0,53 0,44 0,37 0,33 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16 

2,00 0,61 0,49 0,41 0,36 0,31 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15 

2,50 0,56 0,46 0,39 0,34 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,15 

3,00 0,53 0,43 0,37 0,32 0,29 0,24 0,20 0,18 0,16 0,14 

4,50 0,44 0,37 0,32 0,29 0,26 0,22 0,19 0,16 0,15 0,13 

6,00 0,38 0,32 0,29 0,26 0,23 0,20 0,17 0,15 0,14 0,13 

2,00 

9,00 0,29 0,26 0,23 0,21 0,20 0,17 0,15 0,14 0,12 0,11 
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Πίνακας 3.8. (συνέχεια): 

Χαρακτηριστική διάσταση πλάκας Β΄ [m] Ονοµαστικός 
συντελεστής   

UFB [W/(m 2.K)]  
z [m] 

≤2 4 6 8 10 14 18 22 26 ≥30 

0,00 0,77 0,59 0,48 0,41 0,36 0,29 0,24 0,21 0,19 0,17 

0,50 0,70 0,55 0,45 0,39 0,34 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16 

1,00 0,64 0,51 0,43 0,37 0,32 0,26 0,22 0,19 0,17 0,16 

1,50 0,59 0,48 0,40 0,35 0,31 0,25 0,22 0,19 0,17 0,15 

2,00 0,55 0,45 0,38 0,33 0,30 0,24 0,21 0,18 0,16 0,15 

2,50 0,52 0,43 0,37 0,32 0,29 0,24 0,20 0,18 0,16 0,14 

3,00 0,48 0,40 0,35 0,31 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,14 

4,50 0,41 0,35 0,31 0,27 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,13 

6,00 0,36 0,31 0,27 0,25 0,23 0,19 0,17 0,15 0,13 0,12 

 
1,50 

9,00 0,28 0,25 0,22 0,21 0,19 0,17 0,15 0,13 0,12 0,11 

0,00 0,61 0,49 0,41 0,36 0,31 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15 

0,50 0,56 0,46 0,39 0,34 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,15 

1,00 0,53 0,43 0,37 0,32 0,29 0,24 0,20 0,18 0,16 0,14 

1,50 0,49 0,41 0,35 0,31 0,28 0,23 0,20 0,17 0,16 0,14 

2,00 0,47 0,39 0,34 0,30 0,27 0,22 0,19 0,17 0,15 0,14 

2,50 0,44 0,37 0,32 0,29 0,26 0,22 0,19 0,16 0,15 0,13 

3,00 0,42 0,35 0,31 0,28 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,13 

4,50 0,36 0,31 0,28 0,25 0,23 0,19 0,17 0,15 0,14 0,12 

6,00 0,32 0,28 0,25 0,23 0,21 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 

 
1,00 

9,00 0,26 0,23 0,21 0,19 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11 

0,00 0,57 0,46 0,39 0,34 0,30 0,25 0,21 0,18 0,17 0,15 

0,50 0,53 0,44 0,37 0,33 0,29 0,24 0,20 0,18 0,16 0,15 

1,00 0,50 0,41 0,36 0,31 0,28 0,23 0,20 0,17 0,16 0,14 

1,50 0,47 0,39 0,34 0,30 0,27 0,22 0,19 0,17 0,15 0,14 

2,00 0,44 0,37 0,33 0,29 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13 

2,50 0,42 0,35 0,31 0,28 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,13 

3,00 0,40 0,34 0,30 0,27 0,24 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13 

4,50 0,35 0,30 0,27 0,24 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13 0,12 

6,00 0,31 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18 0,15 0,14 0,13 0,12 

0,90 

9,00 0,25 0,22 0,20 0,19 0,18 0,15 0,14 0,12 0,11 0,10 

0,00 0,53 0,43 0,37 0,32 0,29 0,24 0,20 0,18 0,16 0,14 

0,50 0,49 0,41 0,35 0,31 0,28 0,23 0,20 0,17 0,16 0,14 

1,00 0,47 0,39 0,34 0,30 0,27 0,22 0,19 0,17 0,15 0,14 

1,50 0,44 0,37 0,32 0,29 0,26 0,22 0,19 0,16 0,15 0,13 

2,00 0,42 0,35 0,31 0,28 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,13 

2,50 0,40 0,34 0,30 0,27 0,24 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13 

3,00 0,38 0,32 0,29 0,26 0,23 0,20 0,17 0,15 0,14 0,13 

4,50 0,33 0,29 0,26 0,23 0,21 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 

6,00 0,29 0,26 0,23 0,21 0,20 0,17 0,15 0,14 0,12 0,11 

0,80 

9,00 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,14 0,12 0,11 0,10 
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Πίνακας 3.8. (συνέχεια): Ισοδύναµος συντελεστής θερµοπερατότητας οριζόντιου δοµικού στοιχείου σε επαφή µε 

το έδαφος UFB' [W/(m2.K)]  πλάκας. 

Χαρακτηριστική διάσταση πλάκας Β΄ [m] Ονοµαστικός 
συντελεστής   

UFB [W/(m 2.K)]  
z [m] 

≤2 4 6 8 10 14 18 22 26 ≥30 

0,00 0,48 0,40 0,35 0,31 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,14 

0,50 0,45 0,38 0,33 0,29 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15 0,14 

1,00 0,43 0,36 0,32 0,28 0,26 0,21 0,18 0,16 0,15 0,13 

1,50 0,41 0,34 0,31 0,27 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,13 

2,00 0,39 0,33 0,29 0,26 0,24 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13 

2,50 0,37 0,32 0,28 0,25 0,23 0,20 0,17 0,15 0,14 0,13 

3,00 0,35 0,30 0,27 0,25 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13 0,12 

4,50 0,31 0,27 0,24 0,22 0,21 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 

6,00 0,28 0,25 0,22 0,21 0,19 0,17 0,15 0,13 0,12 0,11 

0,70 

9,00 0,23 0,21 0,19 0,18 0,17 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10 

0,00 0,43 0,36 0,32 0,28 0,26 0,21 0,18 0,16 0,15 0,13 

0,50 0,41 0,35 0,31 0,27 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,13 

1,00 0,39 0,33 0,29 0,26 0,24 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13 

1,50 0,37 0,32 0,28 0,26 0,23 0,20 0,17 0,15 0,14 0,13 

2,00 0,36 0,31 0,27 0,25 0,23 0,19 0,17 0,15 0,13 0,12 

2,50 0,34 0,29 0,26 0,24 0,22 0,19 0,16 0,15 0,13 0,12 

3,00 0,33 0,28 0,25 0,23 0,21 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 

4,50 0,29 0,26 0,23 0,21 0,20 0,17 0,15 0,13 0,12 0,11 

6,00 0,26 0,23 0,21 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11 

0,60 

9,00 0,22 0,20 0,18 0,17 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 

0,00 0,38 0,32 0,29 0,26 0,23 0,20 0,17 0,15 0,14 0,13 

0,50 0,36 0,31 0,28 0,25 0,23 0,19 0,17 0,15 0,14 0,12 

1,00 0,35 0,30 0,27 0,24 0,22 0,19 0,16 0,15 0,13 0,12 

1,50 0,33 0,29 0,26 0,23 0,21 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 

2,00 0,32 0,28 0,25 0,23 0,21 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 

2,50 0,31 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18 0,15 0,14 0,13 0,12 

3,00 0,29 0,26 0,23 0,21 0,20 0,17 0,15 0,14 0,12 0,11 

4,50 0,27 0,24 0,21 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11 

6,00 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,14 0,12 0,11 0,10 

0,50 

9,00 0,20 0,19 0,17 0,16 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10 

 

 

3.2.2.3. Αδιαφανή δοµικά στοιχεία σε επαφή µε µη θερµαινόµενους ή ηλιακούς χώρους 

Για τη µελέτη ενεργειακής απόδοσης ο συντελεστής θερµοπερατότητας του δοµικού στοιχείου που 

είναι σε επαφή µε µη θερµαινόµενο ή προσαρτηµένο θερµοκήπιο (ηλιακό χώρο) και ο συντελεστής 

διόρθωσης της θερµοκρασίας προσδιορίζονται µε βάση την αναλυτική µεθοδολογία που αναλύεται 

στην τεχνική οδηγία «Θερµοφυσικές ιδιότητες δοµικών υλικών και έλεγχος της θερµοµονωτικής 

επάρκειας των κτηρίων».  
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Οι µη θερµαινόµενοι χώροι και οι ηλιακοί χώροι (αίθρια), είναι χώροι ενεργειακά αδρανείς, που 

γειτνιάζουν µε την υπό µελέτη ή επιθεώρηση θερµική ζώνη, µε την οποία έχουν θερµική σύζευξη. Τα 

αδιαφανή δοµικά στοιχεία της θερµικής ζώνης, που είναι σε επαφή µε µη θερµαινόµενο χώρο ή µε 

προσαρτηµένο θερµοκήπιο (ηλιακό χώρο), κατά τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης του 

κτηρίου δεν λαµβάνονται ως αδιαβατικά, δηλαδή µεταξύ αυτών των χώρων και της θερµικής ζώνης 

υπάρχει συναλλαγή θερµότητας, µέσω των αντίστοιχων διαχωριστικών επιφανειών. 

Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση, ο προσδιορισµός του συντελεστή θερµοπερατότητας, γίνεται 

σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην ενότητα 3.2.2. Ο συντελεστής διόρθωσης της θερµοκρασίας 

προσδιορίζεται όπως και στη µελέτη ενεργειακής απόδοσης. 

Ειδικά για την επιθεώρηση τµηµάτων κτηρίων (π.χ. διαµερισµάτων), ισχύουν τα όσα αναφέρονται 

στην ενότητα 2.2. Συγκεκριµένα, κατά τη διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης τµήµατος κτηρίου (π.χ. 

διαµερίσµατος), το οποίο εφάπτεται µε µη θερµαινόµενους χώρους (π.χ. κλιµακοστάσιο), για τους 

υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, θεωρείται κατά παραδοχή πως εφάπτεται µε 

τον εξωτερικό αέρα. Σ’ αυτή την περίπτωση, όλα τα αδιαφανή δοµικά στοιχεία του τµήµατος κτηρίου 

που εφάπτονται µε τον µη θερµαινόµενο χώρο (τοιχοποιίες, δάπεδα κ.ά.), περιγράφονται ως 

εφαπτόµενα µε τον εξωτερικό αέρα αλλά µε συντελεστή θερµοπερατότητας (U) µειωµένο κατά το 

ήµισυ του υπολογιζόµενου (δηλαδή πολλαπλασιαζόµενο επί µειωτικό συντελεστή b=0,5) και µε πλήρη 

σκίαση (0) χειµώνα και καλοκαίρι. Ο υπολογισµός του συντελεστή θερµοπερατότητας U γίνεται βάσει 

της πραγµατικής θέσης του δοµικού στοιχείου, δηλαδή σε επαφή µε µη θερµαινόµενο χώρο. 

 

3.2.2.4. Αδιαφανή δοµικά στοιχεία σε επαφή µε άλλη θερµική ζώνη 

Τόσο κατά την µελέτη ενεργειακής απόδοσης, όσο και κατά την ενεργειακή επιθεώρηση γίνεται η 

παραδοχή ότι οι θερµικές ζώνες δεν είναι µεταξύ τους θερµικά συζευγµένες, δηλαδή δεν ανταλλάσουν 

θερµότητα. Συνεπώς τα δοµικά στοιχεία που διαχωρίζουν θερµικές ζώνες λαµβάνονται ως αδιαβατικά. 

 

3.2.2.5. Αδιαφανή δοµικά στοιχεία σε επαφή µε όµορα κτίσµατα 

Παρόλο που ο προσδιορισµός της απαιτούµενης θερµοµονωτικής προστασίας των δοµικών 

στοιχείων σε επαφή µε όµορα κτίσµατα γίνεται θεωρώντας ότι αυτά είναι σε επαφή µε τον εξωτερικό 

αέρα, τόσο στην µελέτη ενεργειακής απόδοσης, όσο και στην επιθεώρηση λαµβάνονται ως 

αδιαβατικά. Στην περίπτωση που το όµορο κτίσµα είναι µη θερµαινόµενος χώρος, τότε γίνεται η 

παραδοχή ότι το εξεταζόµενο κτίσµα συνορεύει µε τον εξωτερικό αέρα προς την πλευρά του όµορου 

κτηρίου. 

 

3.2.2.6. Συντελεστής θερµοπερατότητας θερµογεφυρών 

Οι θερµογέφυρες διακρίνονται σε δύο τύπους: σε γραµµικές και σε σηµειακές. Οι γραµµικές 

θερµογέφυρες έχουν οµοιόµορφη διατοµή κατά µία διάσταση. Οι σηµειακές θερµογέφυρες 

εµφανίζονται στις ενώσεις των γραµµικών θερµογεφυρών και η επίδρασή τους στη ροή θερµότητας 

θεωρείται αµελητέα. Στο σχήµα 3.5. απεικονίζονται οι θέσεις των συνηθέστερων περιπτώσεων 

γραµµικών θερµογεφυρών. 

Για κάθε τύπο θερµογέφυρας που εµφανίζεται στο κτήριο εκτιµάται το ισοδύναµο µήκος ανά 

θερµική ζώνη. Ο τύπος, η επιφάνεια και το µήκος των θερµογεφυρών σηµειώνεται σε σκαριφήµατα 

των αρχιτεκτονικών σχεδίων (κατόψεις, αναπτύγµατα όψεων κ.ά.). Η τιµή του Ψ λαµβάνεται από τους 

σχετικούς πίνακες της τεχνικής οδηγίας «Θερµοφυσικές ιδιότητες δοµικών υλικών και έλεγχος της 

θερµοµονωτικής επάρκειας των κτηρίων». 
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Για τη µελέτη ενεργειακής απόδοσης, η επίδραση των θερµογεφυρών στη ροή θερµότητας από 

µετάδοση υπολογίζεται σύµφωνα µε την τεχνική οδηγία «Θερµοφυσικές ιδιότητες δοµικών υλικών και 

έλεγχος της θερµοµονωτικής επάρκειας των κτηρίων».  

• Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίων της 1ης κατηγορίας (σύµφωνα µε την ενότητα 3.2.2.) 

οι θερµογέφυρες µπορούν να παραλειφθούν, καθώς η θερµική προστασία των κτηρίων 

εκείνης της περιόδου είναι ούτως ή άλλως ανεπαρκής.  

• Τα κτήρια της 2ης κατηγορίας θεωρητικά είναι κατά την πλειοψηφία τους θερµοµονωµένα, 

χωρίς όµως να πληρούν τις απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ. Γι' αυτό το λόγο οι θερµογέφυρες δεν 

πρέπει να παραλειφθούν, αλλά προσεγγιστικά να ληφθούν υπόψη στον υπολογισµό της 

ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, προσαυξάνοντας το συντελεστή θερµοπερατότητας κάθε 

δοµικού στοιχείου κατά ∆U = 0,10 W/(m2K), εξαιρουµένων των κουφωµάτων και των δοµικών 

στοιχείων σε επαφή µε το έδαφος. Σηµειώνεται πως η προσαύξηση του συντελεστή 

θερµοπερατότητας των δοµικών στοιχείων κατά ∆U = 0,10 W/(m2K) ισχύει και για τα κτήρια 

της 1ης και 2ης κατηγορίας, που έχουν υποστεί ανακαίνιση µε θερµική ενίσχυση των 

κατακόρυφων δοµικών τους στοιχείων.  

• Στα κτήρια της 3ης κατηγορίας η γραµµική θερµοπερατότητα των δοµικών στοιχείων 

υπολογίζεται αναλυτικά όπως περιγράφεται στην τεχνική οδηγία «Θερµοφυσικές ιδιότητες 

δοµικών υλικών και έλεγχος της θερµοµονωτικής επάρκειας των κτηρίων».  
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Σχήµα 3.5. Τύποι και θέση των πλέον κοινών γραµµικών θερµογεφυρών που εµφανίζονται στο κτηριακό 

κέλυφος  

 

Η γραµµική θερµοπερατότητα των δοµικών στοιχείων στο κτήριο αναφοράς της 1ης και είναι 

µηδενική, της 2ης κατηγορίας κτηρίων λαµβάνεται υπόψη µε προσαύξηση του συντελεστή 

θερµοπερατότητας του κάθε δοµικού στοιχείου κατά ∆U = 0,10 [W/(m2.K)], ενώ για τα κτήρια της 3ης 

κατηγορίας σύµφωνα µε τον τρόπο που περιγράφεται στην τεχνική οδηγία «Θερµοφυσικές ιδιότητες 

δοµικών υλικών και έλεγχος της θερµοµονωτικής επάρκειας των κτηρίων». 

Σε περίπτωση που ένα κτήριο έχει τµήµατα κατασκευασµένα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, 

η γραµµική θερµοπερατότητα λαµβάνεται βάσει της νεότερης κατασκευής.  
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3.2.3. Συντελεστής θερµοπερατότητας διαφανών επιφανειών 

Ο συντελεστής θερµοπερατότητας ενός κουφώµατος Uw εξαρτάται από το υλικό του πλαισίου, τον 

υαλοπίνακα που φέρει, το ποσοστό του πλαισίου επί του κουφώµατος και το µήκος της θερµογέφυρας 

που σχηµατίζεται στα σηµεία ένωσης της υάλωσης µε το πλαίσιο. Συνεπώς, κουφώµατα που 

αποτελούνται από τον ίδιο τύπο υαλοπίνακα και πλαισίου, αλλά είναι διαφορετικού µεγέθους µπορεί 

να έχουν διαφορετικό συντελεστή θερµοπερατότητας. Γι’ αυτό το λόγο συστήνεται να υπολογίζεται ο 

συντελεστής θερµοπερατότητας κάθε κουφώµατος διαφορετικού µεγέθους ξεχωριστά.  

Στη µελέτη ενεργειακής απόδοσης ενός νέου ή ριζικώς ανακαινιζόµενου κτηρίου, ο υπολογισµός 

του Uw υπολογίζεται µε τον τρόπο που αναλύεται στην τεχνική οδηγία «Θερµοφυσικές ιδιότητες 

δοµικών υλικών και έλεγχος της θερµοµονωτικής επάρκειας των κτηρίων».  

Για την ενεργειακή επιθεώρηση ο ενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να προσδιορίσει το συντελεστή 

θερµοπερατότητας του κουφώµατος µε σχετική ακρίβεια, καθώς η επιρροή του στην τελική 

διαµόρφωση της ενεργειακής συµπεριφοράς του κτηρίου είναι ιδιαίτερα σηµαντική.  

Στην περίπτωση που η επιθεώρηση αφορά σε κτήρια που µελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν 

σύµφωνα µε τον K.Εν.Α.Κ, ο συντελεστής θερµοπερατότητας των κουφωµάτων λαµβάνεται ίσος µε 

αυτόν που διατυπώνεται στη µελέτη ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, αφού ο επιθεωρητής ελέγξει 

την ποσότητα και τον τύπο των κουφωµάτων που τοποθετήθηκαν στο κτήριο, λαµβάνοντας υπόψη τις 

επιµετρήσεις των κουφωµάτων, τα δελτία αποστολής των κουφωµάτων, καθώς και τα πιστοποιητικά 

που τα συνοδεύουν. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό (π.χ. λόγω απώλειας των σχετικών 

δικαιολογητικών), ο επιθεωρητής θα πρέπει να εκτιµήσει το συντελεστή θερµοπερατότητας των 

κουφωµάτων ακολουθώντας τη µεθοδολογία της τεχνικής οδηγίας «Θερµοφυσικές ιδιότητες δοµικών 

υλικών και έλεγχος της θερµοµονωτικής επάρκειας των κτηρίων».  

Για τον υπολογισµό του συντελεστή θερµοπερατότητας του κουφώµατος θα πρέπει να 

προσδιοριστούν η επιφάνεια και ο συντελεστής θερµοπερατότητας του πλαισίου και του υαλοπίνακα 

ανάλογα µε τον τύπο τους, καθώς και η γραµµική θερµογέφυρα που σχηµατίζεται κατά µήκος της 

ένωσης της υάλωσης µε το πλαίσιο.  

Ο συντελεστής θερµοπερατότητας µονού κουφώµατος υπολογίζεται από τη σχέση: 
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όπου: Uw [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερµοπερατότητας όλου του κουφώµατος, 

 Uf [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερµοπερατότητας του πλαισίου του κουφώµατος, 

Ug [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερµοπερατότητας του υαλοπίνακα του κουφώµατος (µονού, 

διπλού ή περισσότερων φύλλων), 

 Αf [m²] η επιφάνεια του πλαισίου του κουφώµατος,  

 Αg [m²] η επιφάνεια του υαλοπίνακα του κουφώµατος,  

 lg  [m] το µήκος της θερµογέφυρας του υαλοπίνακα του κουφώµατος (περίµετρος 

του υαλοπίνακα),  

 Ψg [W/(m·K)] ο συντελεστής γραµµικής θερµοπερατότητας του υαλοπίνακα του 

κουφώµατος, 

 Aw  [m²] το εµβαδό επιφανείας του κουφώµατος. 

 

Στην περίπτωση ύπαρξης επικαθήµενου ρολού σε ένα άνοιγµα, τότε στο συντελεστή 

θερµοπερατότητας του κουφώµατος συνυπολογίζεται και η θερµοπερατότητα του κιβωτίου του ρολού. 
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3.2.3.1. Συντελεστής θερµοπερατότητας υαλοπίνακα 

Ο συντελεστής θερµοπερατότητας του υαλοπίνακα αναφέρεται µε ακρίβεια στο πιστοποιητικό που 

συνοδεύει το προϊόν και προέρχεται από τον κατασκευαστή του. Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση ο 

µηχανικός πρέπει να βεβαιωθεί ότι το προϊόν που τοποθετήθηκε είναι ίδιο µε αυτό που προβλεπόταν 

στη µελέτη, αφενός ελέγχοντας τα δελτία αποστολής των κουφωµάτων και συγκρίνοντας τις 

ποσότητες µε αυτές που προκύπτουν από την καταγραφή των γεωµετρικών στοιχείων των 

ανοιγµάτων και αφετέρου πιστοποιώντας τον τύπο του µε επί τόπου ελέγχους (π.χ. χρήση απλών 

εργαλείων για τη µέτρηση του πάχους των υαλοπινάκων και της µεταξύ τους απόστασης, την ύπαρξη 

µεµβράνης χαµηλής εκπεµπτικότητας κ.ά.). 

Στην περίπτωση κτηρίων, των οποίων η οικοδοµική άδεια εκδόθηκε πριν από την ηµεροµηνία 

ισχύος του Κ.Εν.Α.Κ. και ο υαλοπίνακας που τοποθετήθηκε δεν συνοδεύεται από τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά ή δεν αναγράφονται οι θερµοφυσικές ιδιότητές του στον αποστάτη µεταξύ των 

υαλοπινάκων ο συντελεστής θερµοπερατότητας του υαλοπίνακα λαµβάνεται από τον πίνακα 3.9.  

 

Πίνακας 3.9. Τιµές του συντελεστή θερµοπερατότητας του υαλοπίνακα, οι οποίες µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για τον προσδιορισµό του συντελεστή θερµοπερατότητας κουφωµάτων κατά 

την ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίων. 

Ug  
Τύπος υαλοπίνακα 

[W/(m 2.K)] 

Μονός υαλοπίνακας 5,70 

∆ίδυµος υαλοπίνακας µε διάκενο αέρα 6 mm  3,30 

∆ίδυµος υαλοπίνακας µε διάκενο αέρα 12 mm  2,80 

∆ίδυµος υαλοπίνακας µε διάκενο 6mm αέρα  
και µε επίστρωση µεµβράνης χαµηλής εκπεµπτικότητας (ε = 0,10) 2,60 

∆ίδυµος υαλοπίνακας µε διάκενο 12mm αέρα  
και µε επίστρωση µεµβράνης χαµηλής εκπεµπτικότητας (ε = 0,10) 1,80 

Υαλότουβλα 3,50 

 

3.2.3.2. Συντελεστής θερµοπερατότητας πλαισίου 

Ο συντελεστής θερµοπερατότητας του πλαισίου αναφέρεται στο πιστοποιητικό που συνοδεύει το 

προϊόν και προέρχεται από τον κατασκευαστή του. Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση ο επιθεωρητής  

πρέπει να βεβαιωθεί ότι το προϊόν που τοποθετήθηκε είναι ίδιο µε αυτό που προβλεπόταν στη µελέτη, 

αφενός ελέγχοντας τα δελτία αποστολής των κουφωµάτων και συγκρίνοντας τις ποσότητες µε αυτές 

που προκύπτουν από την καταγραφή των γεωµετρικών στοιχείων των ανοιγµάτων και αφετέρου 

εξακριβώνοντας τον τύπο του κουφώµατος µε επιτόπου ελέγχους. 

Στην περίπτωση κτηρίων των οποίων η οικοδοµική τους άδεια εκδόθηκε πριν από την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος του Κ.Εν.Α.Κ. και δεν είναι εφικτό να πιστοποιηθεί ο συντελεστής θερµοπερατότητας 

του πλαισίου, µπορεί να λάβει τιµές από τον πίνακα 3.10.  

Αναλυτικά: 

� O συντελεστής θερµοπερατότητας µεταλλικού πλαισίου χωρίς θερµοδιακοπή σε κάθε 

περίπτωση λαµβάνεται ίσος µε 7,00 [W/(m2.K)].    

� O συντελεστής θερµοπερατότητας µεταλλικού πλαισίου µε θερµοδιακοπή, εφόσον 

διαπιστωθεί η ύπαρξή της, µπορεί να ληφθεί ίσος µε 3,50 [W/(m2.K)] για θερµοδιακοπή 

µήκους 12 mm και 2,80 [W/(m2.K)] για θερµοδιακοπή µήκους 24 mm. Στην περίπτωση που 
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µπορεί να διαπιστωθεί η ύπαρξη θερµοδιακοπής αλλά όχι το µήκος της, αυτή λαµβάνεται ίση 

µε 12 mm. 

� Ο συντελεστής θερµοπερατότητας συνθετικού πλαισίου προσδιορίζεται ακολουθώντας τη 

µεθοδολογία της Τεχνικής Οδηγίας «Θερµοφυσικές ιδιότητες δοµικών υλικών και έλεγχος της 

θερµοµονωτικής επάρκειας των κτηρίων». Εναλλακτικά  λαµβάνεται ίσος µε 2,80 [W/(m2.K)]. 

� Ο συντελεστής θερµοπερατότητας ξύλινου πλαισίου προσδιορίζεται ακολουθώντας τη 

µεθοδολογία της Τεχνικής Οδηγίας «Θερµοφυσικές ιδιότητες δοµικών υλικών και έλεγχος της 

θερµοµονωτικής επάρκειας των κτηρίων». Εναλλακτικά λαµβάνεται ίσος µε 2,20 [W/(m2.K)]. 

 

Πίνακας 3.10. Τιµές του συντελεστή θερµοπερατότητας πλαισίου, οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

τον προσδιορισµό του συντελεστή θερµοπερατότητας κουφωµάτων κατά την ενεργειακή 

επιθεώρηση κτηρίων. 

Τύπος πλαισίου 
Uf  

[W/(m 2.K)] 

Μεταλλικό πλαίσιο χωρίς θερµοδιακοπή 7,00 

Μεταλλικό πλαίσιο µε θερµοδιακοπή 12 mm 3,50 

Μεταλλικό πλαίσιο µε θερµοδιακοπή 24 mm 2,80 

Συνθετικό πλαίσιο 2,80 

Ξύλινο πλαίσιο 2,20 

 

3.2.3.3. Προσδιορισµός γραµµικής θερµοπερατότητας υαλοπίνακα Ψg 

Για τον προσδιορισµό της θερµοπερατότητας του κουφώµατος είναι απαραίτητος ο 

προσδιορισµός της γραµµικής θερµογέφυρας που εµφανίζεται κατά µήκος της συναρµογής της 

υάλωσης µε το πλαίσιο.  

� Στην περίπτωση κουφωµάτων που φέρουν µονούς υαλοπίνακες, ο συντελεστής γραµµικής 

θερµοπερατότητας Ψg ισούται µε 0 (µηδέν).  

� Στην περίπτωση κουφωµάτων µε µεταλλικό πλαίσιο χωρίς θερµοδιακοπή και µονούς ή 

διπλούς υαλοπίνακες, χωρίς κάποια ειδική επίστρωση χαµηλής εκποµπής, η επίδραση της 

θερµογέφυρας στο συνολικό συντελεστή θερµοπερατότητας είναι µικρή και γι' αυτό το λόγο 

γενικά µπορεί να αγνοηθεί.  

Γενικώς, ο συντελεστής γραµµικής θερµοπερατότητας υαλοπίνακα λαµβάνεται από τον πίνακα 

3.11. (ΕΝ ISO 10077.1:2006) ανάλογα µε τον τύπο του πλαισίου και του υαλοπίνακα. Το µήκος της 

θερµογέφυρας ισούται µε το µήκος της περιµέτρου της συναρµογής του υαλοπίνακα µε το πλαίσιο.  

 

Πίνακας 3.11. Τυπικές τιµές γραµµικής θερµοπερατότητας στη συναρµογή πλαισίου-υαλοπίνακα. 

Γραµµική θερµοπερατότητα για διάφορους τύπους  
υαλοπινάκων Ψg [W/(m.K)] 

Τύπος πλαισίου 
Χωρίς επίστρωση  
χαµηλής εκποµπής 

Με επίστρωση  
χαµηλής εκποµπής 

Μεταλλικό πλαίσιο χωρίς θερµοδιακοπή 0,02 0,05 

Μεταλλικό πλαίσιο µε θερµοδιακοπή 0,08 0,11 

Συνθετικό πλαίσιο 0,06 0,08 

Ξύλινο πλαίσιο 0,06 0,08 
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3.2.3.4. Τυπικές τιµές συντελεστή θερµοπερατότητας κουφωµάτων 

Για την απλοποίηση των υπολογισµών του ενεργειακού επιθεωρητή έχουν υπολογιστεί οι τιµές 

θερµοπερατότητας των συνηθέστερων κουφωµάτων που συναντώνται στο κτηριακό απόθεµα, οι 

οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατά την ενεργειακή επιθεώρηση. Στον πίνακα 3.12. δίνεται το 

εύρος τιµών που αντιστοιχεί σε συνδυασµό διαφορετικών υαλοπινάκων και πλαισίων για διάφορα 

ποσοστά πλαισίου επί του κουφώµατος και µήκη θερµογέφυρας που σχηµατίζεται στη συναρµογή 

υαλοπίνακα και πλαισίου.  

Ο επιθεωρητής καταγράφει και υπολογίζει το ποσοστό του πλαισίου και ανάλογα µε τον τύπο του 

υαλοπίνακα και του πλαισίου επιλέγει τον αντίστοιχο συντελεστή θερµοπερατότητας κουφώµατος από 

τον πίνακα 3.12. 

 

Πίνακας 3.12. Τυπικές τιµές συντελεστή θερµοπερατότητας κουφωµάτων Uv_F [W/(m2.K)]. 

∆ίδυµος υαλοπίνακας 
∆ίδυµος υαλοπίνακας  

µε επίστρωση µεµβράνης 
χαµηλής εκπεµψιµότητας   Ποσοστό 

πλαισίου Ff 
Υαλοπίνακας 

µονός 
µε διάκενο 
αέρα 6 mm 

µε διάκενο 
αέρα 12 mm 

µε διάκενο 
αέρα 6 mm 

µε διάκενο 
Αέρα12 mm 

Τύπος πλαισίου 

[ % ] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] 

20% 6,0 4,1 3,7 3,6 3,0 

30% 6,1 4,5 4,1 4,0 3,5 

Μεταλλικό πλαίσιο 
χωρίς 

θερµοδιακοπή. 
40% 6,2 4,8 4,5 4,4 4,0 

20% – 3,6 3,2 3,1 2,6 

30% – 3,5 3,2 3,1 2,7 
Μεταλλικό πλαίσιο 
µε θερµοδιακοπή 

12 mm 
40% – 3,5 3,2 3,0 2,8 

20% – 3,4 3,0 3,0 2,3 

30% – 3,3 3,0 2,9 2,4 
Μεταλλικά πλαίσια 
µε θερµοδιακοπή 

24 mm 
40% – 3,2 3,0 2,9 2,4 

20% – 3,4 3,0 2,9 2,2 

30% – 3,3 2,9 2,9 2,3 Συνθετικό πλαίσιο 

40% – 3,2 2,9 2,9 2,4 

20% 5,0 3,2 2,9 2,7 2,1 

30% 4,7 3,1 2,8 2,6 2,1 Ξύλινο πλαίσιο 

40% 4,3 3,0 2,7 2,6 2,1 

20% 2,4 – – – – 

30% 2,3 – – – – 
∆ιπλό παράθυρο 

(ξύλινο)* 
40% 2,1 – – – – 

Εξωτερικές Πόρτες χωρίς υαλοπίνακες [W/(m 2.K)] 

Υλικό Σε επαφή µε εξωτερικό αέρα Σε επαφή µε µη θερµαινόµενο χώρο 

Μέταλλο 6,0 4,0 

Συνθετικό 3,5 2,7 

Ξύλο 3,5 2,7 

* Οι τιµές για το διπλό ξύλινο παράθυρο ισχύουν, εφόσον και τα δύο φύλλα του παραθύρου δεν παρουσιάζουν προβλήµατα 

αεροστεγανότητας. Σε αντίθετη περίπτωση ισχύουν οι τιµές του µονού παράθυρου. 



 65 

 

3.2.3.5. ∆ιαφανή δοµικά στοιχεία (κουφώµατα) σε επαφή µε µη θερµαινόµενους ή ηλιακούς 

χώρους 

Για την µελέτη ενεργειακής απόδοσης ο συντελεστής θερµοπερατότητας του ανοίγµατος (διαφανές 

δοµικό στοιχείο), που είναι σε επαφή µε µη θερµαινόµενο χώρο ή µε προσαρτηµένο θερµοκήπιο 

(ηλιακό χώρο) και ο συντελεστής διόρθωσης της θερµοκρασίας προσδιορίζονται µε βάση τη 

µεθοδολογία που αναλύεται στην τεχνική οδηγία «Θερµοφυσικές ιδιότητες δοµικών υλικών και έλεγχος 

της θερµοµονωτικής επάρκειας των κτηρίων». 

Τα κουφώµατα της θερµικής ζώνης, που είναι σε επαφή µε µη θερµαινόµενο χώρο ή µε 

προσαρτηµένο θερµοκήπιο (ηλιακό χώρο), κατά τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης του 

κτηρίου δεν λαµβάνονται ως αδιαβατικά, δηλαδή µεταξύ των χώρων αυτών και της θερµικής ζώνης 

υπάρχει συναλλαγή θερµότητας, µέσω των αντίστοιχων διαχωριστικών επιφανειών. 

Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση, ο προσδιορισµός του συντελεστή θερµοπερατότητας γίνεται 

σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις ενότητες 3.2.3.1. έως 3.2.3.4. Ο συντελεστής διόρθωσης της 

θερµοκρασίας προσδιορίζεται όπως και στη µελέτη ενεργειακής απόδοσης.  

Ειδικά για την επιθεώρηση τµηµάτων κτηρίων (π.χ. διαµερισµάτων), ισχύουν όσα αναφέρονται 

στην ενότητα 2.2. Συγκεκριµένα, κατά τη διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης τµήµατος κτηρίου (π.χ. 

διαµερίσµατος), το οποίο εφάπτεται µε µη θερµαινόµενους χώρους (π.χ. κλιµακοστάσιο), για τους 

υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, θεωρείται κατά παραδοχή πως εφάπτεται µε 

τον εξωτερικό αέρα. Σ’ αυτή την περίπτωση, όλα τα δοµικά διαφανή στοιχεία του τµήµατος κτηρίου 

που εφάπτονται µε τον µη θερµαινόµενο χώρο (ανοίγµατα, γυάλινες προσόψεις κ.ά.), περιγράφονται  

ως εφαπτόµενα µε τον εξωτερικό αέρα αλλά µε συντελεστή θερµοπερατότητας (U) µειωµένο κατά το 

ήµισυ του υπολογιζόµενου και µε πλήρη σκίαση (0) χειµώνα-καλοκαίρι. Ο υπολογισµός του 

συντελεστή θερµοπερατότητας U γίνεται βάσει της πραγµατικής θέσης του κουφώµατος, δηλαδή σε 

επαφή µε µη θερµαινόµενο χώρο. 

 

 

3.2.4. Η θερµοχωρητικότητα των δοµικών στοιχείων 

Η εσωτερική θερµοχωρητικότητα θερµικής ζώνης Cm (kJ/K) υπολογίζεται µε βάση τη 

θερµοχωρητικότητα και την επιφάνεια των δοµικών στοιχείων που περικλείουν τη θερµική ζώνη και 

βρίσκονται σε άµεση επαφή µε τον εσωτερικό αέρα της ζώνης. Συγκεκριµένα, η εσωτερική 

θερµοχωρητικότητα θερµικής ζώνης προκύπτει από την εφαρµογή της σχέσης: 

 )Ak(C jjm ⋅= ∑   [3.4] 

όπου: Cm [kJ/K] η εσωτερική θερµοχωρητικότητα της θερµικής ζώνης, 

Aj [m2] η εσωτερική επιφάνεια του δοµικού στοιχείου, 

kj [kJ/(m2.K) η εσωτερική θερµοχωρητικότητα ανά µονάδα επιφάνειας του δοµικού 

στοιχείου j. 

Η εσωτερική θερµοχωρητικότητα προσδιορίζεται από τη θερµοχωρητικότητα των υλικών του 

δοµικού στοιχείου που βρίσκονται µέχρι το «µέγιστο» ενεργό βάθος του δοµικού στοιχείου. Και το 

ενεργό βάθος ορίζεται ως η µικρότερη τιµή που αντιστοιχεί στην απόσταση από την επιφάνεια του 

δοµικού στοιχείου προς τον εσωτερικό χώρο µέχρι τη θέση της θερµοµονωτικής στρώσης, το ήµισυ 

του πάχους του δοµικού στοιχείου ή τα 10 cm. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση εφαρµογής 

θερµοµόνωσης στην εσωτερική επιφάνεια ενός δοµικού στοιχείου, το οποίο εφάπτεται µε τον 

εξωτερικό αέρα, το δοµικό στοιχείο αυτό δεν λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό της εσωτερικής 

θερµοχωρητικότητας της θερµικής ζώνης.   
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Η ανηγµένη θερµοχωρητικότητα [kJ/(m2.K)] θερµικής ζώνης ισούται µε το λόγο της εσωτερικής 

θερµοχωρητικότητας της ζώνης προς τη µεικτή επιφάνεια της ζώνης Α σε m2, σύµφωνα µε τη σχέση: 

 
A

C
c m

m =  [3.5.] 

Για την µελέτη ενεργειακής απόδοσης και την ενεργειακή επιθεώρηση η ανηγµένη 

θερµοχωρητικότητα θερµικής ζώνης πρέπει να υπολογιστεί µε βάση τα παραπάνω ή, εναλλακτικά, να 

εκτιµηθεί προσεγγιστικά µε βάση τον τύπο και τον τρόπο δόµησης του κτηρίου από τον πίνακα 3.13. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Κ.Εν.Α.Κ. (παράγραφος 2ζ), για το κτήριο αναφοράς η ανηγµένη 

θερµοχωρητικότητα κάθε θερµικής ζώνης λαµβάνεται ίση µε 250 [kJ/(m2.K)] θερµαινόµενης επιφάνειας 

κτηρίου. 

 

Πίνακας 3.13. Ανηγµένη θερµοχωρητικότητα για τυπικές κατασκευές ανά m2 δαπέδου. 

Κατηγορία Περιγραφή 
Ανηγµένη 

θερµοχωρητικότητα 
[kJ/(m².K)] 

1 
Ελαφριά κατασκευή µε ξύλινο σκελετό και στοιχεία πλήρωσης από 
γυψοσανίδα ή ξύλο και εσωτερική θερµοµόνωση σε όλα τα δοµικά 
στοιχεία (τοιχοποιία, οροφή, δάπεδο). 

80 

2 
Φέρων οργανισµός από ελαφριά µεταλλική κατασκευή, πλήρωση 
από υαλοπετάσµατα ή ελαφριά πετάσµατα µε θερµοµόνωση. 

110 

3 
Φέρων οργανισµός από σκυρόδεµα, στοιχεία πλήρωσης από 
ελαφροβαρείς τσιµεντόλιθους ή γυψοσανίδα και ύπαρξη 
ψευδοροφών. 

165 

4 
Φέρων οργανισµός από σκυρόδεµα και στοιχεία πλήρωσης από 
διάτρητες οπτόπλινθους. 

260 

5 
Φέρων οργανισµός από σκυρόδεµα και  στοιχεία πλήρωσης από 
βαριά υλικά, όπως πέτρα, συµπαγείς οπτόπλινθους, ωµόπλινθους 
ή σκυρόδεµα. 

370 

 

 

3.2.5. Συντελεστής απορρόφησης ηλιακής ακτινοβολίας 

Η ακτινοβολία που προσπίπτει σε µία αδιαφανή επιφάνεια µπορεί να ανακλαστεί ή να 

απορροφηθεί από αυτή. Το άθροισµα του ποσοστού της ηλιακής ακτινοβολίας που ανακλάται και του 

ποσοστού που απορροφάται από µια  επιφάνεια ισούται µε τη µονάδα:  

 1=α+ρ  [3.6.] 

όπου: ρ ο συντελεστής ανακλαστικότητας της επιφάνειας στην ηλιακή ακτινοβολία, 

 α, ο συντελεστής απορροφητικότητας της επιφάνειας στην ηλιακή ακτινοβολία. 

Τόσο η ανακλαστικότητα, όσο και η απορροφητικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία ενός αδιαφανούς 

υλικού ή µιας επιφάνειας εξαρτώνται κυρίως από τη διαµόρφωση της τελικής επιφάνειας, δηλαδή από 

το χρώµα και την υφή της. Η ανακλαστικότητα στιλπνών και λείων επιφανειών πλησιάζει προς τη 

µονάδα, ενώ η απορροφητικότητά τους είναι αντίστοιχα µειωµένη. Από την άλλη, σκουρόχρωµες και 

τραχιές επιφάνειες εµφανίζουν υψηλή απορροφητικότητα και χαµηλή ανακλαστικότητα. Οι ιδιότητες 

αυτές των τελικών επιφανειών του κτηριακού κελύφους προσδιορίζουν ουσιαστικά τα ηλιακά κέρδη 

των αδιαφανών δοµικών στοιχείων και µπορεί να έχουν σηµαντικό ρόλο, κυρίως όταν οι επιφάνειες 

δέχονται µεγάλες ποσότητες ακτινοβολίας, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση των δωµάτων. 
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Στον πίνακα 3.14 που ακολουθεί δίνονται τυπικές τιµές ανακλαστικότητας και απορροφητικότητας 

για διάφορες επιφάνειες που συναντώνται ως τελικές επιστρώσεις των κατακόρυφων και οριζόντιων 

δοµικών στοιχείων του περιβλήµατος. Στην περίπτωση χρήσης ψυχρών υλικών, ο µελετητής ή ο 

επιθεωρητής µπορεί να λάβει υπόψη στον υπολογισµό διαφορετικές τιµές για την ανακλαστικότητα ή 

την απορροφητικότητα των υλικών της τελικής επίστρωσης, αρκεί η µελέτη του να συνοδεύεται από το 

αντίστοιχο πιστοποιητικό από διαπιστευµένα εργαστήρια της Ελλάδας ή του εξωτερικού. 

 

Πίνακας 3.14. Τυπικές τιµές ανακλαστικότητας και απορροφητικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία. 

Περιγραφή επιφάνειας Ανακλαστικότητα Απορροφητικότητα 

Κατακόρυφα δοµικά στοιχεία 

Επίχρισµα λευκό, λεία επιφάνεια (σπατουλαριστό) 0,70 0,30 

Επίχρισµα ανοιχτόχρωµο (π.χ. ανοιχτό γκρι, µπεζ, κίτρινο, 
ροζ ή γαλάζιο) 

0,60 0,40 

Επίχρισµα µέτριας απόχρωσης (π.χ. γκρι, µπεζ, σκούρη 
ώχρα, σοµόν) 

0,40 0,60 

Επίχρισµα σκουρόχρωµο (π.χ. σκούρο λαδί, καφέ, γκρι) 0,20 0,80 

Εµφανής οπτοπλινθοδοµή ή λιθοδοµή  0,20 0,80 

Εµφανής ανοιχτόχρωµη οπτοπλινθοδοµή ή λιθοδοµή 0,40 0,60 

Στιλπνές µεταλλικές επιφάνειες (π.χ. φύλλα αλουµινίου) 0,80 0,20 

Αδιαφανές τµήµα γυάλινης πρόσοψης (π.χ. πάνελ µε 
επικάλυψη γυαλιού) 

0,40 0,60 

Οριζόντια δοµικά στοιχεία (οροφές) 

Κόκκινο κεραµίδι 0,40 0,60 

Πολύ σκούρες επιστρώσεις στεγών ή δωµάτων 
(ασφαλτόπανα) 

0,10 0,90 

Σκούρες επιστρώσεις στεγών ή δωµάτων  
(π.χ. επικάλυψη µε σχιστολιθικές πλάκες, ασφαλτικά 
κεραµίδια) 

0,20 0,80 

Ανοιχτόχρωµες επιστρώσεις στεγών ή δωµάτων (π.χ. 
επικάλυψη µε πλάκες πεζοδροµίου, ασφαλτόπανα µε 
χαλαζιακή ψηφίδα) 

0,35 0,65 

Στιλπνές µεταλλικές επιφάνειες (π.χ. ανακλαστικές 
µεµβράνες) 

0,80 0,20 

Γαρµπίλι 0,70 0,30 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Κ.Εν.Α.Κ. (παράγραφος 2β), για το κτήριο αναφοράς, η 

απορροφητικότητα των εξωτερικών του επιφανειών λαµβάνεται ίση µε 

• 0,40 για τα κατακόρυφα δοµικά στοιχεία,  

• 0,40 για τα δώµατα και  

• 0,60 για επικλινείς στέγες. 
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3.2.6. Συντελεστής εκποµπής στη θερµική ακτινοβολία 

Ένα ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας που έχει απορροφηθεί από µία εξωτερική επιφάνεια 

εκπέµπεται προς το περιβάλλον µε τη µορφή θερµικής ακτινοβολίας. Η ικανότητα εκποµπής της 

θερµικής ακτινοβολίας διαφοροποιείται ανάλογα µε το υλικό και τη διαµόρφωση της τελικής του 

επιφάνειας. 

Για τα περισσότερα δοµικά υλικά ο συντελεστής εκποµπής (εκπεµπτικότητα) κυµαίνεται µεταξύ 

0,80 και 0,90. Χαµηλές τιµές του συντελεστή εκποµπής των εξωτερικών επιφανειών του κελύφους 

συναντώνται σε στιλπνές επιφάνειες από µέταλλο (αλουµίνιο, ορείχαλκο ή κασσίτερο). 

Για την µελέτη ενεργειακής απόδοσης και την ενεργειακή επιθεώρηση ο συντελεστής εκποµπής σε 

θερµική ακτινοβολία ε µπορεί να ληφθεί από τον πίνακα 3.15. Στην περίπτωση που η τελική επιφάνεια 

διαµορφωθεί µε κάποιο ειδικό υλικό (π.χ. ανακλαστικά µεταλλικά φύλλα κ.ά.), ο µελετητής ή ο 

επιθεωρητής λαµβάνει υπόψη του στους υπολογισµούς την τιµή του συντελεστή εκποµπής του 

συγκεκριµένου υλικού που εµφανίζεται σε σχετικό πιστοποιητικό από διαπιστευµένο εργαστήριο. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Κ.Εν.Α.Κ. (παράγραφος 2β), για το κτήριο αναφοράς ο συντελεστής 

εκποµπής θερµικής ακτινοβολίας για τις εξωτερικές επιφάνειες του κτηρίου αναφοράς λαµβάνεται ίσος 

µε  0,80. 

 

Πίνακας 3.15. Τιµές του συντελεστή εκποµπής (εκπεµπτικότητα) θερµικής ακτινοβολίας. 

Περιγραφή επιφάνειας Συντελεστής εκποµπής  

Σύνηθες δοµικό υλικό  0,80 

Γυαλί 0,90 

Στιλπνές µεταλλικές επιφάνειες  0,20 

Γαρµπίλι 0,30 

 

 

3.2.7. Συντελεστής ηλιακού θερµικού κέρδους υαλοπινάκων και κουφωµάτων  

Ο συντελεστής ηλιακού θερµικού κέρδους του κουφώµατος gw εκφράζει τη µέση τιµή του λόγου 

της ηλιακής ακτινοβολίας που περνά από την επιφάνεια του κουφώµατος προς την ηλιακή ακτινοβολία 

που προσπίπτει σε αυτό. Η τιµή του εξαρτάται από το είδος του υαλοπίνακα και το ποσοστό του 

πλαισίου επί του κουφώµατος. Η ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας που απορροφάται από το 

πλαίσιο και µεταδίδεται µε τη µορφή θερµότητας στο εσωτερικό είναι πολύ µικρή συγκριτικά µε αυτήν 

που διέρχεται από το διαφανές τµήµα του κουφώµατος και γι' αυτό αγνοείται. Ο συντελεστής ηλιακού 

θερµικού κέρδους gw
 
υπολογίζεται από τη σχέση 3.7. Επειδή όπως αναφέρθηκε η τιµή του gw 

εξαρτάται από το ποσοστό του πλαισίου θα πρέπει να υπολογίζεται για κάθε τύπο κουφώµατος 

ξεχωριστά.  

 )F1(gg fglw −=   [3.7.] 

όπου: Ff  το ποσοστό πλαισίου στο κούφωµα, 

 ggl ο συντελεστής ηλιακού θερµικού κέρδους του υαλοπίνακα. 

Ο συντελεστής ηλιακού θερµικού κέρδους του υαλοπίνακα (ggl), εκφράζει τη µέση τιµή του λόγου 

της ηλιακής ακτινοβολίας που περνά από την επιφάνεια του υαλοπίνακα προς την ηλιακή ακτινοβολία 

που προσπίπτει σ' αυτό και λαµβάνεται ίση µε το 90% του συντελεστή ηλιακού κέρδους g σε κάθετη 

πρόσπτωση ηλιακής ακτινοβολίας. Όταν η τιµή g δεν πιστοποιείται από τον κατασκευαστή του 

υαλοπίνακα µπορεί να ληφθεί από τον πίνακα 3.16. 
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Πίνακας 3.16. Τυπικές τιµές της συνολικής διαπερατότητας ηλιακής ακτινοβολίας σε κάθετη πρόσπτωση, της 

ηµισφαιρικής διαπερατότητας gem  και της µέσης διαπερατότητας ggl, για διάφορους τύπους 

υαλοπίνακα. 

Τύπος υαλοπίνακα g g gl gem 

Μονός υαλοπίνακας 0,85 0,77 0,78 

∆ιπλός υαλοπίνακας 0,75 0,68 0,66 

∆ιπλός υαλοπίνακας, µε επιλεκτική, χαµηλής ικανότητας εκποµπής επίστρωση 0,67 0,60 0,56 

∆ιπλό παράθυρο 0,75 0,68 0,66 

Υαλότουβλα 0,30 0,27 0,25 

 

Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίου: 

• Όταν υπάρχει µελέτη κλιµατισµού, η τιµή του συντελεστή ηλιακού κέρδους g σε κάθετη 

πρόσπτωση ηλιακής ακτινοβολίας λαµβάνεται από τη µελέτη.  

• Στην περίπτωση έγχρωµων ή ανακλαστικών υαλοπινάκων και όταν η εύρεση επιπλέον 

στοιχείων σχετικά µε τις ιδιότητες τους είναι αδύνατη, o συντελεστής ηλιακών κερδών θα 

λαµβάνεται ίσος µε  g = 0,50. 

• Στην περίπτωση αδιαφανών υαλοπινάκων ο συντελεστής ηλιακών κερδών g θεωρείται  0. 

• Όταν δεν υπάρχει από τη µελέτη ο συντελεστής διαπερατότητας ηλιακής ακτινοβολίας 

κουφώµατος, τότε λαµβάνονται οι συντελεστές του πίνακα 3.17. της συνολικής διαπερατότητας 

ηλιακής ακτινοβολίας κουφώµατος, ανάλογα µε το ποσοστό του πλαισίου και τον τύπο του 

υαλοπίνακα. 

 

Πίνακας 3.17. Τυπικές τιµές της συνολικής διαπερατότητας ηλιακής ακτινοβολίας κουφωµάτων. 

Ποσοστό πλαισίου Ff 
Τύπος υαλοπίνακα 

10% 20% 30% 40% 

Μονός υαλοπίνακας 0,69 0,62 0,54 0,46 

∆ιπλός υαλοπίνακας 0,61 0,54 0,48 0,41 

∆ιπλός υαλοπίνακας,  χαµηλής ικανότητας εκποµπής επίστρωση 0,54 0,48 0,42 0,36 

∆ιπλό παράθυρο 0,61 0,54 0,48 0,41 

Έγχρωµος ή ανακλαστικός υαλοπίνακας χωρίς δυνατότητα 
διαπίστωσης των ιδιοτήτων του 

0,41 0,36 0,32 0,27 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Κ.Εν.Α.Κ. (παράγραφος 2δ), για το κτήριο αναφοράς ο συντελεστής 

διαπερατότητας των υαλοπινάκων στην ηλιακή ακτινοβολία είναι g = 0,76, για κάθετη πρόσπτωση. Η 

µέση διαπερατότητα ggl του υαλοπίνακα θα είναι 0,9x0,76=0,68. Για το κτήριο αναφοράς λαµβάνεται 

ποσοστό πλαισίου 20%, οπότε η συνολική διαπερατότητα του κουφώµατος θα λαµβάνεται 0,55. 
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3.3. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ 

Τα δοµικά στοιχεία ενός κτηρίου µπορεί να σκιάζονται εξωτερικά λόγω ύπαρξης εξωτερικών 

εµποδίων αλλά και στοιχείων του ίδιου του κτηρίου, όπως προστεγάσµατα, πλευρικά στοιχεία ή ακόµη 

και τµήµατα της κατασκευής (π.χ. εσοχές).  Η κινητή εσωτερική σκίαση δεν λαµβάνεται υπόψη.  

Η µείωση της ηλιακής ακτινοβολίας λαµβάνεται υπόψη στους υπολογισµούς, είτε πρόκειται για την 

µελέτη ενεργειακής απόδοσης ενός νέου ή ριζικώς ανακαινιζόµενου κτηρίου είτε για την ενεργειακή 

επιθεώρηση, µε τη χρήση τριών ανεξάρτητων µεταξύ του συντελεστών σκίασης.  

Οι συντελεστές σκίασης, καθορίζονται ανάλογα το είδος των σκιάστρων (οριζόντια, πλευρικά 

εξωτερικά εµπόδια και σκίαστρα) και την γεωµετρία τους. Επειδή ανάλογα µε την εποχή οι 

συντελεστές σκίασης αλλάζουν, καθορίζονται για κάθε εξωτερική επιφάνεια µε ορισµένο 

προσανατολισµό, οι αντίστοιχοι µέσοι συντελεστές σκίασης, ένας για τη χειµερινή περίοδο και ένας για 

τη θερινή περίοδο, ανάλογα µε το είδος σκιάστρου.  Στην περίπτωση ταυτόχρονης ύπαρξης προβόλου 

και εξωτερικού σκιάστρου η σκίαση λόγω προβόλου αγνοείται. Ο συνολικός σκιασµός δοµικού 

στοιχείου προκύπτει ως το γινόµενο των τριών συντελεστών σκίασης:  

• του συντελεστή σκίασης από εµπόδιο του περιβάλλοντος χώρου (γειτνιάζοντα κτήρια κ.τ.λ.),  

• του συντελεστή σκίασης από πλευρικό εµπόδιο.  

• και του συντελεστή σκίασης από οριζόντιο πρόβολο ή εξωτερικό σκίαστρο κατά περίπτωση.  

Τονίζεται ότι όλοι οι συντελεστές είναι µειωτικοί λαµβάνοντας τιµή ίση µε την µονάδα (1), όταν δεν 

υπάρχει καθόλου σκίαση και ίση µε µηδέν (0) για πλήρη σκίαση.  

Στην περίπτωση καλά θερµοµονωµένων κτηρίων η επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στα 

κατακόρυφα δοµικά στοιχεία είναι περιορισµένη. Για λόγους απλοποίησης, για τον υπολογισµό της 

ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, µε συντελεστή θερµοπερατότητας κατακόρυφων δοµικών αδιαφανών 

στοιχείων µικρότερο από 0,6 [W/(m2K)], ο συνολικός συντελεστής σκίασης δύναται θα θεωρηθεί ίσος 

µε 0,9. 

Ο συντελεστής σκίασης για τις επιστεγάσεις οριζόντιες ή κεκλιµένες (π.χ. δώµατα ή στέγες), καθώς 

και τα κουφώµατα οροφής (π.χ. φεγγίτες), εξαρτάται από τη µορφολογία του περιβάλλοντα χώρου 

(φυσικά ή τεχνητά εµπόδια) και τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν πάνω στις επιστεγάσεις, όπως η 

απόληξη κλιµακοστασίου, οι ηλιακοί συλλέκτες, οι εγκαταστάσεις κλιµατισµού κ.ά. Για τις οριζόντιες 

επιφάνειες αντί για τους τρεις επιµέρους συντελεστές σκίασης (περιβάλλοντα χώρου, οριζόντιους 

προβόλους, πλευρικά εµπόδια), καθορίζεται ένας µέσος συντελεστής σκίασης. Για λόγους 

απλοποίησης, για τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων ο συντελεστής σκίασης 

λαµβάνεται ίσος µε 0,9, ανεξαρτήτως του βαθµού σκιασµού των οριζόντιων επιφανειών, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο συντελεστής θερµοπερατότητας των δοµικών στοιχείων είναι µικρότερο από 0,6 

[W/(m2K)]. Η ελάχιστη τιµή του συντελεστή σκίασης για οριζόντια δοµικά στοιχεία πλήρως σκιασµένα 

από την άµεση ηλιακή ακτινοβολία, είναι 0,3. 

 

 

3.3.1. Συντελεστές σκίασης κτηρίου αναφοράς 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 2γ του άρθρου 9 του Κ.Εν.Α.Κ., τα κατακόρυφα ανοίγµατα του 

κτηρίου αναφοράς διαθέτουν τα απαραίτητα σταθερά εξωτερικά οριζόντια ή πλευρικά σκίαστρα 

(προβόλους, εξωτερικές περσίδες, πέργκολες, µπαλκόνια κ.ά.), λόγω των οποίων ο µέσος 

συντελεστής σκίασής τους κατά τη θερινή περίοδο είναι: 

• 0,70 για τις νότιες όψεις και 

• 0,75 για τις όψεις µε δυτικό και ανατολικό προσανατολισµό.  
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Για τους ενδιάµεσους προσανατολισµούς ισχύουν οι συντελεστές:  

• 0,80 για βορειοανατολικό και βορειοδυτικό,  

• 0,73 για νοτιοανατολικό και νοτιοδυτικό,  

• 1,00 για βόρειο.  

Για τη χειµερινή περίοδο ο µέσος συντελεστής σκίασης των ανοιγµάτων λαµβάνεται ίσος µε τον 

καθοριζόµενο στο εξεταζόµενο κτήριο και προκύπτει ανάλογα µε τον τύπο σκιάστρου και όπως 

καθορίζεται στις ενότητες που ακολουθούν. Τα εσωτερικά σκίαστρα (κουρτίνες, περσίδες) των 

ανοιγµάτων και τα εξωτερικά παραθυρόφυλλα, τα οποία επίσης δεν θεωρούνται σταθερά σκίαστρα, 

δεν λαµβάνονται υπόψη.  

Για ανοίγµατα σε οριζόντια ή κεκλιµένη επιφάνεια (δωµάτων ή στεγών) ο µέσος συντελεστής 

σκίασης θα είναι 1 (χωρίς σκίαση), τόσο κατά τη θερινή, όσο και κατά τη χειµερινή περίοδο.  

Ο µέσος συντελεστής σκίασης (από οριζόντια ή πλευρικά σκίαστρα) των αδιαφανών κατακόρυφων 

επιφανειών του κτηρίου αναφοράς, τόσο κατά τη θερινή, όσο και κατά τη χειµερινή περίοδο, 

καθορίζεται σε 0,90, σύµφωνα µε την παράγραφο 2ε του άρθρου 9 του Κ.Εν.Α.Κ. 

Ο µέσος συντελεστής σκίασης των αδιαφανών οριζόντιων ή κεκλιµένων επιφανειών του κτηρίου 

αναφοράς (δώµατα ή στέγες), τόσο κατά τη θερινή, όσο και κατά τη χειµερινή περίοδο, ορίζεται σε 1.  

Η σκίαση του κτηρίου αναφοράς λόγω εξωτερικών εµποδίων (κτηρίων, ανάγλυφου του εδάφους 

κ.ά.), δηλαδή ο συντελεστής σκίασης ορίζοντα, τόσο κατά τη θερινή, όσο και κατά τη χειµερινή 

περίοδο, λαµβάνεται ίσος µε τον καθοριζόµενο στο εξεταζόµενο κτήριο για όλα τα δοµικά στοιχεία 

(οριζόντια ή κατακόρυφα, διαφανή ή αδιαφανή).  

 

 

3.3.2. Συντελεστής σκίασης ορίζοντα Fhor  

Αυτός ο συντελεστής προσδιορίζει τη σκίαση που προκύπτει στις επιφάνειες του κτηρίου από την 

ύπαρξη φυσικών εµποδίων (π.χ. λόφων) ή τεχνητών (π.χ. υψηλών κτηρίων). Όταν ο ορίζοντας είναι 

ελεύθερος ο συντελεστής ισούται µε τη µονάδα (Fhor =1), ενώ για πλήρη σκίαση παίρνει την τιµή µηδέν 

(Fhor=0).   

 

H

H/2

α

 
α. 

Hw

Hw/2

α

 
β. 

Σχήµα 3.6. Γραφική απεικόνιση της γωνίας θέασης α που σχηµατίζουν τα εµπόδια για τον υπολογισµό της 

σκίασης που προκαλούν σε ένα κατακόρυφο αδιαφανές δοµικό στοιχείο (α) και σε ένα διαφανές 

δοµικό στοιχείο (β). 
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Πίνακας 3.18. Συντελεστής σκίασης από ορίζοντα Fhor. 

Προσανατολισµός επιφάνειας 
Γωνία α Περίοδος 

N ΝΑ και Ν∆ Α και ∆ ΒΑ και Β∆ Β 

θέρµανσης 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
0ο 

ψύξης 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

θέρµανσης 0,98 0,97 0,96 0,98 1,00 
5ο 

ψύξης 1,00 0,98 0,97 0,96 0,96 

θέρµανσης 0,96 0,95 0,93 0,95 1,00 
10ο 

ψύξης 1,00 0,97 0,94 0,92 0,92 

θέρµανσης 0,91 0,89 0,86 0,92 1,00 
15ο 

ψύξης 1,00 0,94 0,90 0,88 0,90 

θέρµανσης 0,86 0,84 0,80 0,89 1,00 
20ο 

ψύξης 1,00 0,92 0,86 0,84 0,87 

θέρµανσης 0,73 0,73 0,72 0,87 1,00 
25ο 

ψύξης 1,00 0,90 0,83 0,82 0,87 

θέρµανσης 0,61 0,62 0,65 0,85 1,00 
30ο 

ψύξης 1,00 0,89 0,81 0,81 0,86 

θέρµανσης 0,53 0,54 0,61 0,84 1,00 
35ο 

ψύξης 0,99 0,85 0,77 0,77 0,86 

θέρµανσης 0,44 0,47 0,57 0,83 1,00 
40ο 

ψύξης 0,98 0,82 0,72 0,73 0,85 

θέρµανσης 0,40 0,44 0,55 0,82 1,00 
45ο 

ψύξης 0,95 0,78 0,68 0,70 0,85 

θέρµανσης 0,36 0,40 0,53 0,81 1,00 
50ο 

ψύξης 0,93 0,74 0,63 0,67 0,85 

θέρµανσης 0,34 0,38 0,52 0,81 1,00 
55ο 

ψύξης 0,89 0,70 0,60 0,65 0,85 

θέρµανσης 0,32 0,37 0,51 0,81 1,00 
60ο 

ψύξης 0,86 0,67 0,57 0,63 0,85 

θέρµανσης 0,32 0,36 0,50 0,81 1,00 
65ο 

ψύξης 0,79 0,63 0,55 0,63 0,85 

θέρµανσης 0,31 0,36 0,50 0,81 1,00 
≥70ο 

ψύξης 0,73 0,58 0,52 0,62 0,85 

 

Για τον προσδιορισµό του συντελεστή σκίασης ορίζοντα µιας επιφάνειας είναι απαραίτητος ο 

υπολογισµός της γωνίας θέασης α του εµποδίου (σχήµα 3.6.). Ο υπολογισµός γίνεται ανά 

προσανατολισµό και ανά δοµικό στοιχείο του κτηρίου ή της εξεταζόµενης ζώνης. Κατά παραδοχή, 

είναι δυνατός ο υπολογισµός µιας ενιαίας τιµής για το συντελεστή σκίασης ορίζοντα για τα αδιαφανή 

στοιχεία του κτηρίου µιας όψης (µε ίδιο προσανατολισµό). Σ' αυτήν την περίπτωση η γωνία θέασης α 

ορίζεται ως η γωνία που σχηµατίζεται από το οριζόντιο επίπεδο που διέρχεται από το µέσο της 

εξεταζόµενης όψης και της ευθείας που ενώνει το µέσο της κατακόρυφης επιφάνειας µε την ανώτερη 
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παρειά του εµποδίου (σχήµα 3.6.). Αντίθετα, η τιµή της γωνίας θέασης α πρέπει να υπολογιστεί για 

κάθε διαφανές στοιχείο ξεχωριστά και αντιστοιχεί στη γωνία που σχηµατίζεται µεταξύ του οριζόντιου 

επιπέδου που διέρχεται από το µέσο του ανοίγµατος και της ευθείας που ενώνει το κέντρο του 

ανοίγµατος µε την άνω παρειά του εµποδίου (σχήµα 3.6.). 

Στην περίπτωση ύπαρξης πολλών φυσικών ή τεχνητών εµποδίων µε διαφορετικό ύψος, τότε ως 

ανώτερη παρειά εµποδίου λαµβάνεται το µέσο ύψος όλων των εµποδίων, σταθµισµένο µε το 

αντίστοιχο µήκος καθενός εµποδίου. 

Η τιµή του συντελεστή σκίασης ορίζοντα τόσο για την περίοδο θέρµανσης, όσο και για την περίοδο 

ψύξης προκύπτει από τον πίνακα 3.18. ανάλογα µε τη γωνία θέασης του εµποδίου α (κυµαίνεται από 

10ο έως 70ο) και τον προσανατολισµό της επιφάνειας. Τιµές για ενδιάµεσες γωνίες εµποδίου και 

ενδιάµεσους προσανατολισµούς θα λαµβάνονται µε χρήση γραµµικής παρεµβολής. 

 

 

3.3.3. Συντελεστής σκίασης από προβόλους Fov 

Ο συντελεστής σκίασης οριζόντιων προστεγασµάτων (Fov) προσδιορίζει τη σκίαση των επιφανειών 

του κτηρίου λόγω ύπαρξης οριζόντιων προεξοχών (εξωστών, προστεγασµάτων, υπέρθυρων 

ανοιγµάτων). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει οριζόντια προεξοχή ο συντελεστής ισούται µε την 

µονάδα (Fov = 1), ενώ όταν η σκίαση είναι πλήρης ο συντελεστής γίνεται ίσος µε µηδέν (Fov = 0).  
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Σχήµα 3.7. Γραφική απεικόνιση της γωνίας β, που σχηµατίζει πρόβολος µε την κατακόρυφη επιφάνεια, για 

τον υπολογισµό της σκίασης που προκαλεί σε ένα κατακόρυφο αδιαφανές δοµικό στοιχείο (α) 

και σε ένα διαφανές δοµικό στοιχείο (β). 

 

Για την εκτίµηση του συντελεστή σκίασης από προβόλους είναι απαραίτητος ο υπολογισµός της 

γωνίας β του προβόλου. Ο υπολογισµός γίνεται ανά προσανατολισµό και ανά δοµικό στοιχείο του 

κτηρίου ή της εξεταζόµενης ζώνης. 

Κατά παραδοχή, είναι δυνατός ο υπολογισµός µιας ενιαίας τιµής για το συντελεστή σκίασης 

προβόλου για τα αδιαφανή στοιχεία του κτηρίου µιας όψης (µε ίδιο προσανατολισµό). Σ' αυτήν την 

περίπτωση η γωνία β αντιστοιχεί στη γωνία που σχηµατίζεται από το κατακόρυφο επίπεδο της 

εξεταζόµενης όψης και της ευθείας που ενώνει το µέσο της όψης µε το πέρας του προβόλου (σχήµα 

3.7α.). 
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Πίνακας 3.19. Συντελεστής σκίασης από οριζόντιους προβόλους Fov. 
Προσανατολισµός επιφάνειας 

Γωνία β Περίοδος 
N ΝΑ και Ν∆ Α και ∆ ΒΑ και Β∆ Β 

θέρµανσης 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
0ο 

ψύξης 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

θέρµανσης 0,97 0,97 0,97 0,97 0,96 
5ο 

ψύξης 0,95 0,96 0,96 0,97 0,97 

θέρµανσης 0,94 0,94 0,94 0,93 0,92 
10ο 

ψύξης 0,89 0,91 0,93 0,93 0,94 

θέρµανσης 0,91 0,91 0,91 0,90 0,89 
15ο 

ψύξης 0,84 0,86 0,89 0,90 0,90 

θέρµανσης 0,87 0,88 0,88 0,86 0,85 
20ο 

ψύξης 0,78 0,82 0,85 0,87 0,87 

θέρµανσης 0,84 0,84 0,85 0,83 0,81 
25ο 

ψύξης 0,73 0,77 0,81 0,83 0,84 

θέρµανσης 0,80 0,81 0,82 0,80 0,77 
30ο 

ψύξης 0,67 0,72 0,77 0,80 0,80 

θέρµανσης 0,76 0,77 0,78 0,76 0,74 
35ο 

ψύξης 0,61 0,67 0,72 0,76 0,77 

θέρµανσης 0,72 0,73 0,75 0,73 0,70 
40ο 

ψύξης 0,56 0,62 0,68 0,72 0,74 

θέρµανσης 0,68 0,69 0,70 0,69 0,66 
45ο 

ψύξης 0,51 0,57 0,63 0,68 0,70 

θέρµανσης 0,63 0,64 0,66 0,65 0,62 
50ο 

ψύξης 0,46 0,52 0,58 0,64 0,67 

θέρµανσης 0,57 0,58 0,62 0,61 0,59 
55ο 

ψύξης 0,42 0,48 0,53 0,59 0,63 

θέρµανσης 0,50 0,52 0,57 0,57 0,55 
60ο 

ψύξης 0,39 0,43 0,48 0,55 0,60 

θέρµανσης 0,42 0,45 0,50 0,53 0,51 
65ο 

ψύξης 0,36 0,39 0,43 0,49 0,56 

θέρµανσης 0,34 0,37 0,44 0,48 0,47 
70ο 

ψύξης 0,33 0,34 0,38 0,44 0,52 

θέρµανσης 0,17 0,21 0,29 0,38 0,40 
80ο 

ψύξης 0,28 0,26 0,27 0,32 0,41 

θέρµανσης 0,10 0,12 0,17 0,27 0,33 
≥90ο 

ψύξης 0,24 0,19 0,18 0,22 0,30 

 

Αντίθετα, η γωνία β πρέπει να υπολογιστεί για κάθε διαφανές στοιχείο (ανοίγµατα) ξεχωριστά. 

Αντιστοιχεί στη γωνία που σχηµατίζεται µεταξύ του κατακόρυφου επιπέδου του εξεταζόµενου 
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ανοίγµατος και της ευθείας που ενώνει το µέσο του ανοίγµατος µε το πέρας του προβόλου (σχήµα 

3.7β.). 

Στην περίπτωση ύπαρξης πολλών οριζόντιων εξωτερικών σκιάστρων µε διαφορετικό πλάτος, ως 

πλάτος προβόλου λαµβάνεται το σταθµικό µέσο πλάτος όλων των προβόλων. 

Η τιµή του συντελεστή σκίασης από προβόλους τόσο για την περίοδο θέρµανσης, όσο και για την 

περίοδο ψύξης προκύπτει από τον πίνακα 3.19. ανάλογα µε τη γωνία β του προβόλου (κυµαίνεται 

από 10ο έως 90ο) και τον προσανατολισµό της επιφάνειας. 

 

 

3.3.4. Συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές Ffin  

Ο συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές (Ffin) προσδιορίζει τη σκίαση των επιφανειών 

του κτηρίου λόγω ύπαρξης κατακόρυφων προεξοχών (πλευρικών προεξοχών, τµηµάτων του ιδίου του 

κτηρίου, διπλανών κτηρίων). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει πλευρική προεξοχή ο συντελεστής 

ισούται µε µονάδα (Ffin = 1), ενώ όταν η σκίαση είναι πλήρης ο συντελεστής γίνεται ίσος µε µηδέν 

(Ffin = 0).  

Για την εκτίµηση του συντελεστή σκίασης από πλευρικές προεξοχές είναι απαραίτητος ο 

υπολογισµός της γωνίας γ της πλευρικής προεξοχής. Ο υπολογισµός γίνεται ανά προσανατολισµό και 

ανά δοµικό στοιχείο του κτηρίου ή της εξεταζόµενης ζώνης. 

Κατά παραδοχή, είναι δυνατός ο υπολογισµός µιας ενιαίας τιµής για το συντελεστή σκίασης 

πλευρικής προεξοχής για τα αδιαφανή στοιχεία του κτηρίου µιας όψης (µε ίδιο προσανατολισµό). Σ' 

αυτήν την περίπτωση η γωνία γ αντιστοιχεί στη γωνία που σχηµατίζεται από το κατακόρυφο επίπεδο 

της εξεταζόµενης όψης και της ευθείας που ενώνει το µέσο της όψης µε το πέρας πλευρικής 

προεξοχής (σχήµα 3.8α.). 
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Σχήµα 3.8. Γραφική απεικόνιση της γωνίας γ που σχηµατίζει η πλευρική προεξοχή για τον υπολογισµό της 

σκίασης που προκαλεί σε ένα κατακόρυφο αδιαφανές δοµικό στοιχείο (α) και σε ένα διαφανές 

δοµικό στοιχείο (β). 

 

Αντίθετα, η γωνία γ πρέπει να υπολογιστεί για κάθε διαφανές στοιχείο (ανοίγµατα) ξεχωριστά. 

Αντιστοιχεί στη γωνία που σχηµατίζεται µεταξύ του κατακόρυφου επιπέδου του εξεταζόµενου 

ανοίγµατος και της ευθείας που ενώνει το µέσο του ανοίγµατος µε το πέρας της πλευρικής προεξοχής 

(σχήµα 3.8β.). 
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Πίνακας 3.20.α Συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές  Ffin από την αριστερή πλευρά. 

Προσανατολισµός επιφάνειας 
Γωνία γ Περίοδος 

N Ν∆ ∆ Β∆ Β ΒΑ Α ΝΑ 

θέρµανσης 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
0ο 

ψύξης 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

θέρµανσης 0,97 0,99 1,00 1,00 1,00 0,95 0,95 0,97 
10ο 

ψύξης 0,97 0,97 1,00 1,00 0,97 0,96 0,99 0,99 

θέρµανσης 0,95 0,99 1,00 1,00 1,00 0,92 0,90 0,93 
20ο 

ψύξης 0,95 0,94 0,99 1,00 0,95 0,93 0,98 0,99 

θέρµανσης 0,92 0,98 1,00 1,00 1,00 0,89 0,86 0,90 
30ο 

ψύξης 0,93 0,90 0,99 1,00 0,93 0,89 0,96 0,98 

θέρµανσης 0,89 0,97 1,00 1,00 1,00 0,86 0,80 0,87 
40ο 

ψύξης 0,91 0,86 0,98 1,00 0,92 0,84 0,95 0,97 

θέρµανσης 0,85 0,95 1,00 1,00 1,00 0,84 0,75 0,83 
50ο 

ψύξης 0,89 0,81 0,97 1,00 0,92 0,79 0,93 0,96 

θέρµανσης 0,81 0,93 1,00 1,00 1,00 0,82 0,69 0,79 
60ο 

ψύξης 0,88 0,76 0,96 1,00 0,92 0,73 0,91 0,96 

θέρµανσης 0,76 0,90 1,00 1,00 1,00 0,81 0,62 0,73 
≥70ο 

ψύξης 0,86 0,71 0,94 1,00 0,92 0,66 0,88 0,95 

 

Πίνακας 3.20.β Συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές  Ffin από την δεξιά πλευρά. 

Προσανατολισµός επιφάνειας 
Γωνία γ Περίοδος 

N Ν∆ ∆ Β∆ Β ΒΑ Α ΝΑ 

θέρµανσης 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
0ο 

ψύξης 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

θέρµανσης 0,97 0,97 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 0,99 
10ο 

ψύξης 0,97 0,99 0,99 0,96 0,97 1,00 1,00 0,97 

θέρµανσης 0,95 0,93 0,90 0,92 1,00 1,00 1,00 0,99 
20ο 

ψύξης 0,95 0,99 0,98 0,93 0,95 1,00 0,99 0,94 

θέρµανσης 0,92 0,90 0,86 0,89 1,00 1,00 1,00 0,98 
30ο 

ψύξης 0,93 0,98 0,96 0,89 0,93 1,00 0,99 0,90 

θέρµανσης 0,89 0,87 0,80 0,86 1,00 1,00 1,00 0,97 
40ο 

ψύξης 0,91 0,97 0,95 0,84 0,92 1,00 0,98 0,86 

θέρµανσης 0,85 0,83 0,75 0,84 1,00 1,00 1,00 0,95 
50ο 

ψύξης 0,89 0,96 0,93 0,79 0,92 1,00 0,97 0,81 

θέρµανσης 0,81 0,79 0,69 0,82 1,00 1,00 1,00 0,93 
60ο 

ψύξης 0,88 0,96 0,91 0,73 0,92 1,00 0,96 0,76 

θέρµανσης 0,76 0,73 0,62 0,81 1,00 1,00 1,00 0,90 
≥70ο 

ψύξης 0,86 0,95 0,88 0,66 0,92 1,00 0,94 0,71 

 

Η τιµή του συντελεστή σκίασης από πλευρικές προεξοχές τόσο για την περίοδο θέρµανσης, όσο 

και για την περίοδο ψύξης προκύπτει από τον πίνακα 3.20.α για πλευρική προεξοχή στη αριστερή 

µεριά της επιφάνειας όπως φαίνεται από έξω και από τον πίνακα 3.20.β για πλευρική προεξοχή στην 
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δεξιά µεριά της επιφάνειας, ανάλογα µε τη γωνία γ της πλευρικής προεξοχής  (κυµαίνεται από 10ο έως 

70ο) και τον προσανατολισµό της επιφάνειας. Στην περίπτωση που η επιφάνεια σκιάζεται και από τις 

δύο µεριές, λαµβάνονται και οι δύο συντελεστές ανεξάρτητα και γίνεται χρήση του συνολικού 

συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές, ο οποίος ισούται µε το γινόµενο των δύο. 

 

 

3.3.5. Συντελεστής σκίασης  λόγω τέντας 

Στην περίπτωση ύπαρξης τέντας, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία που προσφέρει κατά 

τη θερινή περίοδο. Αντίθετα, κατά τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου θεωρείται ότι δεν υπάρχει 

σκίαση λόγω τέντας. Κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, όταν υπάρχει παράλληλη σκίαση λόγω 

τέντας και λόγω προβόλου, η σκίαση λόγω προβόλου αγνοείται.  

Για την εκτίµηση του συντελεστή σκίασης από τέντες είναι απαραίτητος ο υπολογισµός της γωνίας 

β της τέντας. Ο υπολογισµός γίνεται ανά προσανατολισµό και ανά δοµικό στοιχείο του κτηρίου ή της 

εξεταζόµενης ζώνης. Αντιστοιχεί στη γωνία που σχηµατίζεται µεταξύ του κατακόρυφου επιπέδου του 

ανοίγµατος και της ευθείας που ενώνει το κέντρο του ανοίγµατος µε το πέρας της τέντας σε πλήρη 

έκταση (σχήµα 3.9.). 

Η τιµή του συντελεστή σκίασης από τέντα για την περίοδο ψύξης προκύπτει από τον πίνακα 3.19. 

(πίνακας συντελεστών σκίασης λόγω προβόλου) ανάλογα µε τη γωνία β της τέντας και τον 

προσανατολισµό της επιφάνειας. Για την περίοδο θέρµανσης ο συντελεστής σκίασης λόγω τέντας 

λαµβάνεται ίσος µε την µονάδα. 
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Σχήµα 3.9. Γραφική απεικόνιση της γωνίας β που σχηµατίζει η τέντα µε την κατακόρυφη επιφάνεια για τον 

υπολογισµό της σκίασης που προκαλεί σε ένα κατακόρυφο αδιαφανές δοµικό στοιχείο (α) και σε 

ένα διαφανές δοµικό στοιχείο (β). 

 

 

3.3.6. Συντελεστής σκίασης λόγω εξωτερικών περσίδων 

Στην περίπτωση ύπαρξης µόνιµων εξωτερικών περσίδων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η 

προστασία που προσφέρουν κατά τη θερινή περίοδο αλλά και κατά τη χειµερινή περίοδο µε χρήση 

του συντελεστή σκίασης Fsh. Για την εκτίµηση του συντελεστή γωνίας δ (σχήµα 3.10.) που 
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σχηµατίζουν οι περσίδες, ο υπολογισµός γίνεται ανά προσανατολισµό και ανά δοµικό στοιχείο του 

κτηρίου ή της εξεταζόµενης ζώνης. 

 

 

Σχήµα 3.10. Γραφική απεικόνιση της γωνίας δ, που 

σχηµατίζουν µεταξύ τους οριζόντιες 

εξωτερικές περσίδες για τον υπολογισµό 

της σκίασης σε διαφανές δοµικό στοιχείο. 

 

Η τιµή του συντελεστή σκίασης από οριζόντιες περσίδες τόσο για την περίοδο θέρµανσης, όσο και 

για την περίοδο ψύξης προκύπτει από τον πίνακα 3.21. ανάλογα µε τη γωνία δ, τον τύπο των 

περσίδων και τον προσανατολισµό της επιφάνειας. 

Για άλλους εξειδικευµένους τύπους σκίασης, ο µελετητής θα πρέπει να εφαρµόζει αναλυτικό 

υπολογισµό του συντελεστή σκίασης. Ο επιθεωρητής για τους υπολογισµούς λαµβάνει υπόψη τον 

συντελεστή σκίασης που παρατίθεται στη µελέτη. 

 

Πίνακας 3.21. Συντελεστής σκίασης από οριζόντιες περσίδες  Fsh. 

Προσανατολισµός επιφάνειας 
Τύπος περσίδων Γωνία δ Περίοδος 

N ΝΑ και Ν∆ Α και ∆ ΒΑ και Β∆ Β 

θέρµανσης 0,65 0,65 0,64 0,64 0,65 
Σταθερές οριζόντιες 30ο 

ψύξης 0,51 0,57 0,61 0,62 0,64 

θέρµανσης 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 
Σταθερές οριζόντιες 45ο 

ψύξης 0,36 0,39 0,44 0,45 0,49 

θέρµανσης 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 
Κινητές οριζόντιες 45ο 

ψύξης 0,03 0,07 0,12 0,23 0,41 

 

 

 

3.4. ΑΕΡΙΣΜΟΣ  

Για τον υπολογισµό του αερισµού του κτηρίου λαµβάνεται υπόψη ξεχωριστά ο αερισµός από τις 

διαφυγές αέρα λόγω αεροστεγανότητας του κτηρίου (διείσδυση αέρα από χαραµάδες κουφωµάτων 

κ.ά.), από τη χρήση φυσικού αερισµού για την επίτευξη άνετων και υγιεινών συνθηκών διαβίωσης και 

από τη χρήση µηχανικού αερισµού στην περίπτωση που υπάρχει ανάλογη διάταξη. 
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Οι διαφυγές αέρα λόγω αεροστεγανότητας υπολογίζονται µε τη χρήση τιµών αεροστεγανότητας, 

που αναφέρονται συνολικά στο χώρο, προκειµένου να συµπεριληφθούν οι διαφυγές τόσο από τα 

κουφώµατα (θέσεις συναρµογής µε τα περιµετρικά δοµικά στοιχεία και θέσεις επαφής των σταθερών 

πλαισίων µε τα κινητά φύλλα), όσο και από άλλες διόδους του κελύφους (αρµούς κ.τ.λ.). Για τους 

υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων λαµβάνεται υπόψη µόνον ο αερισµός λόγω της 

ύπαρξης των χαραµάδων στα κουφώµατα, όπως περιγράφεται ακολούθως.  

Ο φυσικός και o µηχανικός αερισµός πραγµατοποιούνται µε την ανανέωση του εσωτερικού αέρα 

από νωπό αέρα περιβάλλοντος, για την επίτευξη αποδεκτών συνθηκών υγιεινής και άνεσης. Στη 

µεθοδολογία ορίζονται τα απαιτούµενα επίπεδα νωπού αέρα ανάλογα µε την κατηγορία και τη χρήση 

του κτηρίου. 

Οι τιµές για τα δύο είδη αερισµού λαµβάνονται ξεχωριστά, δεδοµένου ότι ο αερισµός λόγω 

αεροστεγανότητας έχει συνεχή λειτουργία, ενώ ο αερισµός για την επίτευξη αποδεκτών συνθηκών 

ποιότητας αέρα πραγµατοποιείται µόνο κατά τις ώρες λειτουργίας του κτηρίου. Ο µηχανικός αερισµός 

αναλύεται στην παράγραφο 4.6. 

 

 

3.4.1. Αερισµός κτηρίου αναφοράς 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4. του άρθρου 9 του Κ.Εν.Α.Κ., στο κτήριο αναφοράς για κτήρια 

κατοικίας θεωρείται ότι εφαρµόζεται φυσικός αερισµός σύµφωνα µε τις ελάχιστες απαιτήσεις νωπού 

αέρα, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 2.4.3. της παρούσας τεχνικής οδηγίας. Αντίθετα, στο 

κτήριο αναφοράς, για κτήρια του τριτογενούς τοµέα εφαρµόζεται σύστηµα µηχανικού αερισµού 

(παροχή νωπού αέρα ή εξαερισµός ή κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες διαχείρισης αέρα), προκειµένου 

να καλυφθούν οι απαιτήσεις σε νωπό αέρα, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 2.4.3. 

Όσον αφορά στον αερισµό λόγω της ύπαρξης χαραµάδων στα κουφώµατα (διείσδυση αέρα), 

σύµφωνα µε την παράγραφο 2στ του άρθρου 9 του Κ.Εν.Α.Κ., το κτήριο αναφοράς θεωρείται ότι 

διαθέτει αεροστεγανά κουφώµατα και ο αερισµός µέσω χαραµάδων ορίζεται σε 5,5 m3/h και ανά m2 

κουφώµατος, για συνθήκες κανονικής ανεµόπτωσης και επιφάνεια ελεύθερη σε ελεύθερα δοµηµένο 

σύστηµα. Ο αερισµός λόγω χαραµάδων από τα µη ανοιγόµενα τµήµατα των κουφωµάτων και 

υαλοπετασµάτων θεωρείται αµελητέος και δεν λαµβάνεται υπόψη στους υπολογισµούς. 

Ο αερισµός µέσω τυποποιηµένων θυρίδων αερισµού για το κτήριο αναφοράς, λαµβάνεται όπως 

και στο υπό µελέτη ή προς επιθεώρηση κτήριο, ανάλογα µε τον τύπο των θυρίδων (καµινάδα, 

εξαερισµό για συσκευές αερίου) και τον αριθµό αυτών.  

 

 

3.4.2. Αερισµός λόγω αεροστεγανότητας (διείσδυσης του αέρα)  

Ο αερισµός λόγω αεροστεγανότητας του κτηρίου ή θερµικής ζώνης (διείσδυσης του αέρα), 

πραγµατοποιείται µέσω των χαραµάδων των κουφωµάτων του κελύφους (συναρµογές κουφωµάτων 

µε περιµετρικά δοµικά στοιχεία, συναρµογή κινητών φύλλων κουφωµάτων) ή των θυρίδων αερισµού 

(για συσκευές αερίου) ή των καµινάδων εστιών καύσης (τζάκι, θερµάστρα πετρελαίου ή ξύλων κ.ά.), 

καθώς επίσης και από τους αρµούς των δοµικών αδιαφανών επιφανειών του κτηρίου.  

Για τους υπολογισµούς του αερισµού λόγω αεροστεγανότητας η διείσδυση αέρα µέσω των 

δοµικών αδιαφανών εξωτερικών επιφανειών του κτηριακού κελύφους θεωρείται αµελητέα και 

λαµβάνεται ίση µε µηδέν. 

Ο αερισµός µέσω θυρίδων αερισµού ή καµινάδων εστιών καύσης (τζακιού, θερµάστρας ξύλων ή 

πετρελαίου κ.ά.), λαµβάνονται κατά περίπτωση και σύµφωνα µε το αριθµό των θυρίδων τού υπό 

µελέτη ή προς επιθεώρηση κτηρίου. Στον πίνακα 3.22. δίνονται τυπικές τιµές για τη διείσδυση αέρα 
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ανά θυρίδα αερισµού, που θα λαµβάνεται υπόψη στους υπολογισµούς ενεργειακής απόδοσης 

κτηρίου, τόσο στο υπό µελέτη ή προς επιθεώρηση κτήριο, όσο και στο κτήριο αναφοράς. 

 

Πίνακας 3.22. Τυπικές τιµές για τη διείσδυση αέρα από θυρίδα αερισµού για τον υπολογισµό της ενεργειακής 

απόδοσης του κτηρίου. 

Είδος θυρίδας ∆ιείσδυση αέρα (m³/h) 

Καµινάδα τζακιού, καπνοδόχος θερµάστρας ξύλου ή πετρελαίου ή άλλης 
εστίας καύσης 

20  

Θυρίδες αερισµού, π.χ. για χρήση συσκευών αερίου  10  

 

Ο αερισµός λόγω ύπαρξης χαραµάδων στα κουφώµατα εξαρτάται από το µήκος των χαραµάδων, 

την ποιότητα των χαραµάδων (αεροστεγείς ή όχι), το αριθµό (και την επιφάνεια) των ανοιγµάτων στις 

εξωτερικές επιφάνειες του κτηρίου, καθώς και από την αναλογία εξωτερικών προς εσωτερικά 

ανοίγµατα (εσωτερικές πόρτες) στο χώρο.   

Για τον υπολογισµό του αερισµού λόγω της ύπαρξης χαραµάδων (διείσδυση αέρα) 

χρησιµοποιείται η σχέση: 

 HR).l(Vinf ⋅⋅α= ∑   [3.9.] 

όπου: l [m] το συνολικό µήκος των χαραµάδων του ανοίγµατος (πόρτα, παράθυρο κ.ά.), 

 α [m3/(h.m)] ο συντελεστής αεροδιαπερατότητας από χαραµάδες του ανοίγµατος, 

ανάλογα µε την ποιότητα του κουφώµατος,  που λαµβάνει τιµές από τον 

πίνακα 3.23., 

 R [ – ] ο συντελεστής διεισδυτικότητας, που εξαρτάται από το λόγο επιφανείας των 

εξωτερικών προς τα εσωτερικά ανοίγµατα και λαµβάνει τιµές από τον πίνακα 

3.24., 

 Η [ – ] ο συντελεστής θέσης του ανοίγµατος και ανεµόπτωσης,  που λαµβάνει τιµές 

από τον πίνακα 3.25. 

 

Κατά τη µελέτη ή την επιθεώρηση του κτηρίου και προκειµένου για τον προσδιορισµό του 

αερισµού λόγω της ύπαρξης χαραµάδων λαµβάνεται συντελεστής R = 0,7, συντελεστής Η = 1,87 για 

κανονική ανεµόπτωση, ελεύθερη θέση και για ελεύθερες όψεις κτηρίου (µη ερχόµενες σε επαφή µε 

όµορου). Μ' αυτές τις παραδοχές και για τις τιµές συντελεστή αεροδιαπερατότητας α, όπως 

αναγράφονται στον σχετικό πίνακα 3.23, εκτιµήθηκαν τυπικές τιµές του αερισµού λόγω της ύπαρξης 

χαραµάδων (δηλαδή λόγω διείσδυσης του αέρα) ανά τετραγωνικό µέτρο ανοίγµατος (m³/h/m²), για 

τυπικές διατοµές κουφωµάτων, όπως δίνονται στον πίνακα 3.26. Σε κάθε περίπτωση εξεταζόµενου 

κτηρίου και προκειµένου για τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης του, για τον προσδιορισµό 

του αερισµού λόγω της ύπαρξης χαραµάδων, καταγράφεται ο τύπος και η επιφάνεια των ανοιγµάτων 

και κατόπιν λαµβάνεται η τιµή αερισµού [m³/h/m²] λόγω χαραµάδων από τον πίνακα 3.26.  

Στην περίπτωση που το κτήριο ή η θερµική ζώνη εφάπτεται µε µη θερµαινόµενο χώρο ή µε χώρο 

προσαρτηµένου θερµοκηπίου ή µε χώρο κυκλοφορίας (διάδροµοι, κ.τ.λ.), η διείσδυση αέρα µεταξύ 

των δύο χώρων λαµβάνεται µηδενική, σύµφωνα µε παραδοχή του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ EN 

ISO 13789:2007. 
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Πίνακας 3.23. Συντελεστής αεροδιαπερατότητας από χαραµάδες ανοιγµάτων για τον υπολογισµό του αερισµού. 

Συντελεστής αεροδιαπερατότητας α  

Υλικό πλαισίου Είδος ανοίγµατος α [m 3/(h.m)] 

Κούφωµα µε µονό υαλοπίνακα, µη αεροστεγές, χωνευτό, επάλληλο, 
ανοιγόµενο. 
Κούφωµα χωρίς υαλοπίνακα (πόρτα) και χωρίς αεροστεγανότητα. 

3,0 

Κούφωµα µε διπλό υαλοπίνακα, επάλληλα συρόµενο, µε ψήκτρες. 
Ανοιγόµενο κούφωµα, µε διπλό υαλοπίνακα, χωρίς πιστοποίηση. 
Κούφωµα χωρίς υαλοπίνακα (πόρτα), µε αεροστεγανότητα µη 
πιστοποιηµένη. 

2,5 

Ξύλο 
 

Ανοιγόµενο κούφωµα µε διπλό υαλοπίνακα, αεροστεγές, µε πιστοποίηση. 
Αεροστεγές κούφωµα, χωρίς υαλοπίνακα (πόρτα), µε πιστοποίηση 

2,0 

Κούφωµα µε µονό υαλοπίνακα, µη αεροστεγές, χωνευτό, επάλληλο, 
ανοιγόµενο. 
Κούφωµα χωρίς υαλοπίνακα (πόρτα) και χωρίς αεροστεγανότητα. 

1,5 

Κούφωµα µε διπλό υαλοπίνακα, επάλληλα συρόµενο, µε ψήκτρες. 
Ανοιγόµενο κούφωµα, µε διπλό υαλοπίνακα, χωρίς πιστοποίηση. 
Κούφωµα χωρίς υαλοπίνακα (πόρτα), µε αεροστεγανότητα µη 
πιστοποιηµένη. 

1,4 

Μέταλλο ή 
Συνθετικό 

Ανοιγόµενο κούφωµα µε διπλό υαλοπίνακα, αεροστεγές, µε πιστοποίηση. 
Αεροστεγές κούφωµα, χωρίς υαλοπίνακα (πόρτα), µε πιστοποίηση 

1,2 

 

Πίνακας 3.24. Συντελεστής διεισδυτικότητας R για τον υπολογισµό του αερισµού από χαραµάδες των 

κουφωµάτων. 

Συντελεστής διεισδυτικότητας R 

Εξωτερικό παράθυρο ή πόρτα 
Λόγος εξωτερικών προς 
εσωτερικά ανοίγµατα 

R 

< 3 0,9 
Κούφωµα µε ξύλινο πλαίσιο 

3 ÷ 9 0,7 

< 6 0,9 Κούφωµα µε µεταλλικό ή συνθετικό 
πλαίσιο ≥ 6 0,7 

 

Πίνακας 3.25. Συντελεστής λόγω θέσης του ανοίγµατος και ανεµόπτωση Η για τον υπολογισµό του αερισµού 

από χαραµάδες των κουφωµάτων. 

Συντελεστής θέσης και ανεµόπτωσης Η 

Τρόπος δόµησης 

Ανεµόπτωση Θέση εξωτερικής επιφάνειας Όψεις  
σε επαφή µε όµορου 

Ελεύθερες όψεις 

Προστατευµένη 0,78 1,10 

Ελεύθερη 1,32 1,87 

Κανονική 

Άκρως απροστάτευτη 1,94 2,71 

Προστατευµένη 1,32 1,87 

Ελεύθερη 1,94 2,71 

Ισχυρή 

Άκρως απροστάτευτη 2,65 3,65 
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Πίνακας 3.26. Τυπικές τιµές αερισµού λόγω ύπαρξης χαραµάδων ανά µονάδα επιφανείας κουφώµατος. 

∆ιείσδυση του αέρα 

Πόρτα Παράθυρο Είδος ανοίγµατος (υαλοστάσια, πόρτες κ.ά.) 

[m³/h/m²] [m³/h/m²] 

Κουφώµατα µε ξύλινο πλαίσιο 

Κούφωµα µε µονό υαλοπίνακα, µη αεροστεγές, χωνευτό, επάλληλο, 
ανοιγόµενο. 
Κούφωµα χωρίς υαλοπίνακα (πόρτα) και χωρίς αεροστεγανότητα. 

11,8 15,1 

Κούφωµα µε διπλό υαλοπίνακα, επάλληλα συρόµενο, µε ψήκτρες. 
Ανοιγόµενο κούφωµα, µε διπλό υαλοπίνακα, χωρίς πιστοποίηση. 
Κούφωµα χωρίς υαλοπίνακα (πόρτα), µε αεροστεγανότητα µη 
πιστοποιηµένη. 

9,8 12,5 

Ανοιγόµενο κούφωµα µε διπλό υαλοπίνακα, αεροστεγές, µε πιστοποίηση. 
Αεροστεγές κούφωµα, χωρίς υαλοπίνακα (πόρτα), µε πιστοποίηση 

7,9 10,0 

Κουφώµατα µε µεταλλικό ή συνθετικό πλαίσιο 

Κούφωµα µε µονό υαλοπίνακα, µη αεροστεγές, χωνευτό, επάλληλο, 
ανοιγόµενο. 
Κούφωµα χωρίς υαλοπίνακα (πόρτα) και χωρίς αεροστεγανότητα. 

7,4 8,7 

Κούφωµα µε διπλό υαλοπίνακα, επάλληλα συρόµενο, µε ψήκτρες. 
Ανοιγόµενο κούφωµα, µε διπλό υαλοπίνακα, χωρίς πιστοποίηση. 
Κούφωµα χωρίς υαλοπίνακα (πόρτα), µε αεροστεγανότητα µη 
πιστοποιηµένη. 

5,3 6,8 

Ανοιγόµενο κούφωµα µε διπλό υαλοπίνακα, αεροστεγές, µε πιστοποίηση. 
Αεροστεγές κούφωµα, χωρίς υαλοπίνακα (πόρτα), µε πιστοποίηση 

4,8 6,2 

Γυάλινες προσόψεις 

Για τα µερικώς ανοιγόµενα κουφώµατα των γυάλινων προσόψεων (π.χ. µε προβαλλόµενα τµήµατα) 
λαµβάνεται υπόψη µόνο το µη σταθερό τµήµα, ανάλογα προς τις παραπάνω κατηγορίες αυτού του πίνακα.  

 

 

3.4.3. Φυσικός αερισµός 

Ο φυσικός αερισµός εφαρµόζεται µόνο στις κατοικίες, ενώ στα κτήρια του τριτογενούς τοµέα η 

απαίτηση για νωπό αέρα καλύπτεται µε σύστηµα µηχανικού αερισµού, όπως περιγράφεται στην 

ενότητα 4.6. 

Ο φυσικός αερισµός των χώρων εφαρµόζεται µέσω της χρήσης των υφιστάµενων κουφωµάτων 

και καταγράφεται σε m3/s. Εάν ένα κτήριο δεν διαθέτει µηχανικό αερισµό (µέσω κλιµατιστικής µονάδας 

διαχείρισης αέρα ή άλλου συστήµατος αερισµού), ως φυσικός αερισµός λαµβάνονται τα κατώτερα 

απαιτούµενα όρια νωπού αέρα στο χώρο (βάσει κανονισµών), όπως αναφέρονται στην παράγραφο 

2.4.3. Όταν υπάρχει σύστηµα µηχανικού αερισµού σε ένα χώρο κατοικίας, τότε κατά τους 

υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης, ο φυσικός αερισµός µειώνεται κατά το ποσό του νωπού 

αέρα που προσάγεται από το σύστηµα µηχανικού αερισµού στο χώρο.  

Σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4. του άρθρου 9 του Κ.Εν.Α.Κ. για τον αερισµό των κτηρίων 

(µηχανικό ή φυσικό), προβλέπεται ότι: 

• στο κτήριο αναφοράς των κατοικιών εφαρµόζεται φυσικός αερισµός σύµφωνα µε τις ελάχιστες 

απαιτήσεις, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 2.4.3. αυτής της τεχνικής οδηγίας,  
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• στα κτήριο αναφοράς του τριτογενούς τοµέα εφαρµόζεται σύστηµα µηχανικού αερισµού όπως 

περιγράφεται στην ενότητα 4.6.  

Ο συντελεστής χρήσης φυσικού αερισµού, που υποδηλώνει το µέσο ποσοστό του χρόνου (καθ' 

όλη τη διάρκεια του έτους) κατά τον οποίο εφαρµόζεται φυσικός αερισµός, υπολογίζεται από την 

ποσότητα του απαιτούµενου νωπού αέρα που δίνεται στην παράγραφο 2.4.3. και τη διάρκεια 

λειτουργίας του κτηρίου. Για τα κτήρια κατοικίας η διάρκεια λειτουργίας θεωρείται κατά σύµβαση ίση µε 

18 ώρες (πίνακας 2.1.) και στο χρόνο αυτό γίνεται ισοκατανοµή του απαιτούµενου νωπού αέρα, 

προκειµένου να εκτιµηθεί ο ρυθµός παροχής φυσικού αερισµού σε m3/s. 

Ο αερισµός λόγω της ύπαρξης χαραµάδων (διεισδυτικός αερισµός) καθορίζεται ανάλογα µε το 

είδος των κουφωµάτων, επιβαρύνει επιπλέον τα φορτία λόγω αερισµού του κτηρίου και καθορίζεται 

σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο.  

 

 

3.4.4. Αερισµός µη θερµαινόµενων και ηλιακών χώρων 

Για τους µη θερµαινόµενους χώρους ή ηλιακούς χώρου, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 

13789 Ε2:2009, ο συνολικός αερισµός των χώρων (φυσικός αερισµός και διείσδυση),  λαµβάνεται από 

τον πίνακα 3.27., ανάλογα την περίπτωση. 

 

Πίνακας 3.27. Συνολικός αερισµός για µη θερµαινόµενους χώρους.  

Τύπος αεροστεγανότητας 
Παροχή αέρα ανά όγκο µη 

θερµαινόµενου χώρου [m³/h/m 3] 

∆εν υπάρχουν κουφώµατα σε επαφή µε τον εξωτερικό αέρα* 0,1 

Υπάρχουν κουφώµατα σε επαφή µε τον εξωτερικό αέρα, µε 
επαρκή αεροστεγανότητα  

0,5 

Υπάρχουν κουφώµατα σε επαφή µε τον εξωτερικό αέρα, µε 
ανεπαρκή αεροστεγανότητα 

1,0 

Υπάρχουν κουφώµατα σε επαφή µε τον εξωτερικό αέρα, µε 
φθορές και συνεχή αερισµό 

3,0 

*Εξαιρούνται τα κουφώµατα του λεβητοστασίου που είναι υποχρεωτικά. 
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3.5. ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

Για τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, λαµβάνονται υπόψη τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των παθητικών ηλιακών συστηµάτων (Π.Η.Σ.), τα οποία έχουν επιλεγεί και 

διαστασιολογηθεί κατά το σχεδιασµό του κτηρίου. Για το σχεδιασµό και τη διαστασιολόγηση ενός 

Π.Η.Σ. θα λαµβάνονται υπόψη τα όσα αναφέρονται σε σχετικές Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Κ.Εν.Α.Κ., τα παθητικά ηλιακά συστήµατα που πιθανώς 

ενσωµατώνονται στο εξεταζόµενο κτήριο δεν λαµβάνονται υπόψη στους υπολογισµούς της 

ενεργειακής απόδοσης για το κτήριο αναφοράς, εκτός από το σύστηµα άµεσου ηλιακού κέρδους. Σ' 

αυτήν την περίπτωση, στο κτήριο αναφοράς τα ιδιαίτερα δοµικά στοιχεία των παθητικών ηλιακών 

συστηµάτων αντικαθίστανται µε αντίστοιχα συµβατικά δοµικά µη διαφανή στοιχεία µε θερµικά 

χαρακτηριστικά όπως ορίζονται στον πίνακα 3.3α. αυτής της τεχνικής οδηγίας. 

Ως παθητικό ηλιακό σύστηµα άµεσου ηλιακού κέρδους, νοούνται τα ανοίγµατα νότιου 

προσανατολισµού ή µε απόκλιση ±30ο από το νότο. Τα συστήµατα άµεσου ηλιακού κέρδους 

κατασκευάζονται σε συνδυασµό µε ειδικές εσωτερικές επιφάνειες µεγάλης θερµοχωρητικότητας, ώστε 

να αποθηκεύεται η θερµική ενέργεια. Για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου 

µε άµεσο ηλιακό κέρδος η διαφοροποίηση του  ως προς το κτήριο αναφοράς, είναι η επιπλέον αύξηση 

της ειδικής θερµοχωρητικότητας των εσωτερικών επιφανειών στους χώρους που ηλιάζονται.   

Για το υπολογισµό της συνεισφοράς των παθητικών ηλιακών συστηµάτων στην ενεργειακή 

απόδοση των κτηρίων, είναι απαραίτητος ο προσδιορισµός και καταγραφή διαφόρων παραµέτρων 

που σχετίζονται µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παθητικών ηλιακών συστηµάτων και αναφέρονται 

αναλυτικά στη µελέτη σχεδιασµού που περιλαµβάνεται στην µελέτη ενεργειακής απόδοσης του 

κτηρίου. Ο µελετητής ή ο επιθεωρητής θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη στους υπολογισµούς τις εξής 

παραµέτρους: 

� Τον τύπο του παθητικού ηλιακού συστήµατος: άµεσου ηλιακού κέρδους και έµµεσου κέρδους, 

όπως το προσαρτηµένο θερµοκήπιο (ηλιακός χώρος), ο τοίχος Trombe,  ο τοίχος µάζας κ.ά.  

� Τη διαφανή επιφάνεια του παθητικού ηλιακού συστήµατος σε m2. Ανάλογα µε το παθητικό 

ηλιακό σύστηµα, προσδιορίζεται η διαφανής επιφάνεια (υαλοστάσιο), τόσο ως προς τη 

γεωµετρία της [m2], όσο και ως προς τις θερµοφυσικές ιδιότητες των υλικών όπως τη 

θερµοπερατότητα, την ηλιακή διαπερατότητα, την ανακλαστικότητα και τη διείσδυση του αέρα 

(m3/sec). Επίσης καταγράφεται ο συντελεστής σκίασης, ο προσανατολισµός, η κλίση της 

επιφάνειας και η νυχτερινή προστασία. 

� Για τα παθητικά ηλιακά συστήµατα άµεσου κέδρους τον προσδιορισµό των τεχνικών 

χαρακτηριστικών και της γεωµετρίας των εσωτερικών επιφανειών του χώρου, η οποία 

λαµβάνεται υπόψη ως επιφάνεια υψηλής θερµικής µάζας που αποθηκεύει τη θερµική ενέργεια 

από τον ήλιο. Γι' αυτές τις επιφάνειες προσδιορίζεται το πάχος τους [m], η θερµοχωρητικότητα 

τους [kJ/kg.K], η θερµοπερατότητά τους [W/(m2.K)]  και η απορροφητικότητα τους στην ηλιακή 

ακτινοβολία.  

� Για τα παθητικά ηλιακά συστήµατα έµµεσου κέρδους, τον προσδιορισµό των τεχνικών 

χαρακτηριστικών του αδιαφανούς δοµικού στοιχείου που χρησιµοποιείται ως στοιχείο 

αποθήκευσης (τοίχου Trombe, τοίχου µάζας κ.ά.). Γι' αυτές τις επιφάνειες προσδιορίζεται το 

πάχος τους (m), η θερµοχωρητικότητα τους [kJ/kg.K], η θερµοπερατότητά τους [W/(m2.K)] και 

η απορροφητικότητα τους στην ηλιακή ακτινοβολία και η εκπεµπτικότητα τους στη θερµική 

ακτινοβολία. 

� Για τα παθητικά ηλιακά συστήµατα έµµεσου κέρδους µε τοίχο Trombe ή τοίχο θερµικής µάζας, 

τον προσδιορισµό επίσης της απόστασης διακένου (cm) µεταξύ κουφώµατος και αδιαφανούς 

αποθηκευτικής επιφάνειας (τοίχου Trombe ή τοίχου µάζας), την κυκλοφορία αέρα αν 



 85 

εφαρµόζεται µεταξύ του διακένου του παθητικού ηλιακού συστήµατος και του εξωτερικού 

περιβάλλοντος, καθώς και την κυκλοφορία αέρα µεταξύ του διακένου του παθητικού ηλιακού 

συστήµατος και του εσωτερικού χώρου του κτηρίου µέσω κατάλληλων θυρίδων κυκλοφορίας 

αέρα. Για τις θυρίδες αερισµού προσδιορίζεται και η επιφάνειας τους (m2). 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ

ΤΟΙΧΟΣ

ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ

ΘΥΡΙ∆ΕΣ

ΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΨΥΧΡΟΣ ΑΕΡΑΣ

ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σχήµα 3.11. Τα πλέον συνήθη παθητικά ηλιακά συστήµατα. 

 

Για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, προς το παρόν δεν λαµβάνονται, 

υπόψη τα παθητικά ηλιακά συστήµατα έµµεσου κέρδους µε τοίχο Trombe ή/και τοίχο θερµικής µάζας, 

µέχρι επιλύσεως υπολογιστικών διαφορών που έχουν δηµοσιευθεί στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά µε 

τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ο τελικός καθορισµός των τεχνικών χαρακτηριστικών των Π.Η.Σ. 

όπως θα λαµβάνονται στους υπολογισµούς θα γίνει µε επικαιροποίηση της παρούσας. Προς το παρόν 

στην περίπτωση που ένα κτήριο ή τµήµα κτηρίου διαθέτει τοίχο Trombe ή/και τοίχο θερµικής µάζας 

τότε στους υπολογισµούς, λαµβάνεται ότι η επιφάνεια του Π.Η.Σ. είναι µια συµβατική αδιαφανής 

επιφάνεια, µε συντελεστή θερµοπερατότητας UV-W [W/(m²K)] το µισό του µέγιστου επιτρεπτού για την 

αντίστοιχη κλιµατική ζώνη που δίνεται στον πίνακα 3.3. για τους εξωτερικούς τοίχους σε επαφή µε τον 

εξωτερικό αέρα. Τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά, συντελεστής σκίασης, απορροφητικότητα και 

συντελεστής εκποµπής στην θερµική ακτινοβολία, λαµβάνονται όπως οι αδιαφανείς επιφάνειες του 

κτηρίου αναφοράς. 
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4. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΨΥΞΗΣ, 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 

Εκτός από τον κατάλληλο αρχιτεκτονικό σχεδιασµό και τις αντίστοιχες επιλογές για τα στοιχεία του 

κελύφους του κτηρίου, ώστε να περιοριστούν κατά το δυνατόν περισσότερο τα θερµικά / ψυκτικά 

φορτία, σηµαντικό ρόλο παίζει και ο σωστός σχεδιασµός των εγκαταστάσεων θέρµανσης - ψύξης -

κλιµατισµού (Θ.Ψ.Κ.), ζεστού νερού χρήσης (Ζ.Ν.Χ.), φωτισµού, καθώς και όλων των υπόλοιπων 

ηλεκτροµηχανολογικών συστηµάτων. Ο µελετητής οφείλει να σχεδιάζει αυτές τις εγκαταστάσεις µε 

βασικό στόχο τη βέλτιστη λειτουργία τους και τον περιορισµό των καταναλώσεων ενέργειας στο 

ελάχιστο, λαµβάνοντας υπόψη:  

• τη χρήση του κτηρίου: κατοικία, γραφείο, εµπορικό κατάστηµα κ.ά., 

• το προφίλ λειτουργίας: ωράριο, χρήστες, εσωτερικές συνθήκες κ.ά., 

• τους εσωτερικούς χώρους  του κτηρίου που έχουν διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας και 

απαιτήσεις για θέρµανση, ψύξη και αερισµό (θερµικές ζώνες), 

• τη θέση του κτηρίου: κλιµατικά δεδοµένα, προσανατολισµός, ηλιασµός,  

• τη δυνατότητα αξιοποίησης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας: θερµικά ηλιακά, φωτοβολταϊκά, 

γεωθερµία κ.ά., 

• τη δυνατότητα αξιοποίησης του φυσικού φωτισµού, 

• τα διαθέσιµα στην αγορά συστήµατα παραγωγής - διανοµής Θ.Ψ.Κ. & Ζ.Ν.Χ. µε υψηλό βαθµό 

απόδοσης,  

• τα διαθέσιµα στην αγορά συστήµατα αυτοµάτου ελέγχου για τη σωστή διαχείριση και 

εξοικονόµηση ενέργειας, 

• την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κάθε συστήµατος. 

Στον Κ.Εν.Α.Κ. καθορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές (απαιτήσεις) για τις Η/Μ εγκαταστάσεις 

των νέων και ριζικώς ανακαινιζόµενων κτηρίων, καθώς επίσης και οι προδιαγραφές του κτηρίου 

αναφοράς, το οποίο αποτελεί µέτρο σύγκρισης τού υπό µελέτη ή προς επιθεώρηση κτηρίου.  

Ο µελετητής έχει τη δυνατότητα και ενθαρρύνεται στην εφαρµογή τεχνολογιών µε ακόµη καλύτερες 

προδιαγραφές και απόδοση από τις ελάχιστες απαιτούµενες και αυτές του κτηρίου αναφοράς, ώστε η 

τελική ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου να είναι υψηλότερη της κατηγορίας Β. Στα περισσότερα 

κτήρια, και ιδιαίτερα σε αυτά που βρίσκονται εκτός αστικού ιστού, σε αραιοκατοικηµένες περιοχές, 

υπάρχει συχνά αυξηµένη δυνατότητα για αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και 

περαιτέρω περιορισµό της κατανάλωσης συµβατικών καυσίµων. 

Σε κάθε περίπτωση, η εγκατάσταση και χρήση συστηµάτων που καλύπτουν τις ενεργειακές 

ανάγκες κτηρίων προϋποθέτει την τήρηση των γενικότερων απαιτήσεων που τίθενται από σχετικές 

διατάξεις (π.χ. Οδηγία 2009/142/ΕΚ σχετικά µε τις συσκευές αερίου), όπως αυτή αποδεικνύεται από τη 

σήµανση CE. 

Σ' αυτήν την ενότητα καθορίζονται όλες οι παράµετροι που σχετίζονται µε τις εγκαταστάσεις 

Θ.Ψ.Κ. και Ζ.Ν.Χ. και που απαιτούνται στους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσής του κτηρίου, 

σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι παράµετροι των συστηµάτων Θ.Ψ.Κ. και Ζ.Ν.Χ. που 

απαιτούνται στους υπολογισµούς αφορούν κυρίως στα τεχνικά χαρακτηριστικά και στις συνθήκες 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων όπως στη θερµική ή/και ψυκτική ισχύ, στις αποδόσεις και στις 

απώλειες επί µέρους συστηµάτων, σε συστήµατα διαχείρισης λειτουργίας κ.ά. Οι αποδόσεις 

διαµορφώνονται ανάλογα µε τη διαστασιολόγηση των συστηµάτων, την ποιότητα κατασκευής τους, 

την παλαιότητα τους, τη συντήρησή τους, αλλά και την ορθολογική χρήση τους. Επίσης οι επί µέρους 

διατάξεις αυτόµατου ελέγχου και η ρύθµιση των παραµέτρων λειτουργίας των συστηµάτων επιδρούν 

σηµαντικά στην τελική απόδοσή τους.  
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Ειδικότερα για τον αερισµό των κτηρίων, πρέπει να σηµειωθεί ότι στα κτήρια κατοικιών, όπως και 

στο κτήριο αναφοράς εφαρµόζεται φυσικός αερισµός. Σε περίπτωση που στο υπό µελέτη ή προς 

επιθεώρηση κτήριο κατοικίας εφαρµόζεται µηχανικός αερισµός, δεν θα αγνοείται και στο κτήριο 

αναφοράς.   

Στα κτήρια του τριτογενούς τοµέα επιβάλλεται να εφαρµόζεται µηχανικός αερισµός (µέσω 

κεντρικών κλιµατιστικών µονάδων ή/και µέσω µηχανικού αερισµού προσαγωγής νωπού ή/και µέσω 

συστήµατος εξαερισµού), ώστε να καλύπτεται η απαίτηση για νωπό αέρα, όπως ορίζεται στον πίνακα 

2.3. Σε περίπτωση που το υπό µελέτη ή προς επιθεώρηση κτήριο του τριτογενούς τοµέα δεν διαθέτει 

σύστηµα µηχανικού αερισµού, τότε κατά τους υπολογισµούς θεωρείται ότι διαθέτει σύστηµα αερισµού 

(προκειµένου να εξασφαλίζεται ο απαραίτητος αερισµός) χωρίς ανάκτηση θερµότητας και συγκρίνεται 

µε το αντίστοιχο κτήριο αναφοράς που θα διαθέτει σύστηµα µηχανικού αερισµού, αλλά και σύστηµα 

ανάκτησης θερµότητας. 

Ο µελετητής ή ο επιθεωρητής θα λαµβάνει υπόψη του κατ’ αρχάς τις παραµέτρους των 

συστηµάτων Θ.Ψ.Κ. και Ζ.Ν.Χ. που θα έχουν καταγραφεί κατά την επιθεώρηση λεβήτων, 

εγκαταστάσεων θέρµανσης και κλιµατισµού ή αυτές που θα καθορίζονται στις τελικές Η/Μ µελέτες 

εφαρµογής του κτηρίου (όπου υπάρχουν). Σε περίπτωση έλλειψης των απαραίτητων δεδοµένων 

(κυρίως σε υφιστάµενες παλιές κτηριακές εγκαταστάσεις), δίνονται κατά περίπτωση τυπικές τιµές για 

τις παραµέτρους που πρέπει να καθοριστούν ως δεδοµένα στους υπολογισµούς της ενεργειακής 

απόδοσης του κτηρίου και παρατίθενται στις επόµενες παραγράφους. 

 

 

 

4.1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ 

Το σύστηµα ή τα συστήµατα θέρµανσης που εξυπηρετούν ένα κτήριο ή τµήµα αυτού, σχεδιάζονται 

και διαστασιολογούνται έτσι, ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις θέρµανσης στις δυσµενέστερες 

εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος (συνθήκες σχεδιασµού χειµώνα), όπως αυτές προδιαγράφονται 

στου σχετικούς κανονισµούς και οδηγίες (τεχνική οδηγία του Τ.Ε.Ε. «Κλιµατικά δεδοµένα για ελληνικές 

περιοχές»).  

Κατά την πραγµατική περίοδο θέρµανσης οι εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος µεταβάλλονται 

συνεχώς, τόσο σε ηµερήσια όσο και σε ωριαία βάση. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα κάθε σύστηµα 

θέρµανσης να λειτουργεί για το µεγαλύτερο διάστηµα της περιόδου θέρµανσης σε συνθήκες µερικού 

φορτίου, που συνεπάγεται µείωση της πραγµατικής απόδοσής του σε σχέση µε την ονοµαστική.  

Ο σχεδιασµός του συστήµατος θέρµανσης θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη την πραγµατικότητα και 

να προβλέπει την κάλυψη των µερικών φορτίων µε κατά το δυνατόν αυξηµένο βαθµό απόδοσης 

λειτουργίας, ανάλογα µε τη χρήση του κτηρίου, το ωράριο λειτουργίας και τη διακύµανση των 

θερµικών αναγκών του κτηρίου. Προς αυτήν την κατεύθυνση η χρήση πολυβάθµιων λεβήτων ή/και η 

χρήση περισσότερων του ενός λεβήτων διαφορετικής ισχύος, ιδιαίτερα σε εγκαταστάσεις µεγάλης 

θερµικής ισχύος, συµβάλλει στη βελτιστοποίηση της απόδοσης λειτουργίας της εγκατάστασης 

θέρµανσης.   

Για κάθε σύστηµα θέρµανσης του κτηρίου ή µιας θερµικής ζώνης του κτηρίου, πρέπει να 

προσδιορίζονται τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά που εισάγονται ως δεδοµένα στους 

υπολογισµούς της τελικής κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρµανση των χώρων.  

Οι παράµετροι που πρέπει να καθοριστούν για το σύστηµα θέρµανσης χώρων είναι οι αποδόσεις 

των µονάδων παραγωγής θερµότητας, του δικτύου διανοµής και των τερµατικών µονάδων εκποµπής 

(απόδοσης) θερµότητας (σχήµα 4.1.).  
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Οι περισσότερο διαδεδοµένες µονάδες παραγωγής θερµότητας για θέρµανση χώρων που 

εφαρµόζονται στα ελληνικά κτήρια είναι λέβητες θερµού νερού, πετρελαίου, αερίου, όπου ως «αέριο 

καύσιµο» νοείται κάθε καύσιµο που βρίσκεται σε αέρια κατάσταση σε θερµοκρασία 15 °C και πίεση 1 

bar (π.χ. φυσικό αέριο, υγραέριο), ή ηλεκτρικοί (σε µικρές εγκαταστάσεις) και πολύ σπάνια λέβητες 

βιοµάζας κ.ά. Επίσης αρκετά σηµαντικό είναι και το ποσοστό των κτηρίων (κυρίως κατοικιών), που 

χρησιµοποιούν ηλεκτρικές µονάδες για τη θέρµανση των χώρων (ηλεκτρικά σώµατα διαφόρων τύπων, 

άµεσης απόδοσης ή θερµοσυσσώρευσης κ.ά.). 

Σε µικρότερο ποσοστό, και κυρίως σε κτήρια του τριτογενούς τοµέα (όπου απαιτείται και ψύξη), οι 

µονάδες παραγωγής θερµότητας είναι ηλεκτρικές αντλίες θερµότητας νερού ή άµεσης εξάτµισης. Σε 

λίγες περιπτώσεις γίνεται χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργεια (π.χ. ηλιακών συλλεκτών, 

γεωθερµίας). 

 Τέλος, σε πολύ περιορισµένη κλίµακα στα ελληνικά κτήρια εφαρµόζονται συστήµατα 

τηλεθέρµανσης (κοντά σε µονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ∆.Ε.Η.) ή/και συστήµατα συµπαραγωγής 

ηλεκτρισµού και θερµότητας / ψύξης (Σ.Η.Θ.). 

 

 

Σχήµα 4.1. ∆ιάγραµµα διαδικασίας λειτουργίας εγκατάστασης θέρµανσης / ψύξης. 

 

 

4.1.1. Ελάχιστες απαιτήσεις & προδιαγραφές κτηρίου αναφοράς  

Τα γενικά χαρακτηριστικά του συστήµατος θέρµανσης για το κτήριο αναφοράς, όπως ορίζονται 

στην παράγραφο 3.1. του άρθρου 9 του Κ.Εν.Α.Κ., είναι τα εξής: 

α) Το κτήριο αναφοράς διαθέτει κεντρικό σύστηµα θέρµανσης µε λέβητα πετρελαίου σε 

λειτουργία υψηλής θερµοκρασίας. Εφόσον το κτήριο είναι συνδεδεµένο µε κεντρικό δίκτυο 

τηλεθέρµανσης, τότε στο κτήριο αναφοράς θα λαµβάνονται υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

του εναλλάκτη θερµότητας τηλεθέρµανσης. Για τη διαστασιολόγηση της εγκατάστασης 

θέρµανσης εφαρµόζεται η ισχύουσα Τ.Ο.Τ.Ε.Ε., ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη των φορτίων 

στις συνθήκες σχεδιασµού το χειµώνα. 

 Ο κεντρικός λέβητας θα είναι πιστοποιηµένος µε βαθµό ενεργειακής απόδοσης τριών αστέρων 

(***), σύµφωνα µε το Π.∆. 335/1993 (Φ.Ε.Κ. 143). Επειδή το νέο Π∆ 32/2010 καταργεί την 

σήµανση των συστηµάτων λέβητα-καυστήρα µε αστέρια, για τον λόγο αυτό στην παρούσα 

τεχνική οδηγία, οι ελάχιστες απαιτήσεις και προδιαγραφές του συστήµατος θέρµανσης όσον 

αφορά την θερµική τους απόδοση θα ορίζονται πλέον αριθµητικά. Στον πίνακα 4.1. 

καθορίζεται η απόδοση του λέβητα - καυστήρα του κτηρίου αναφοράς ανάλογα µε την 

ονοµαστική ισχύ της µονάδας. 
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β) Το κτήριο αναφοράς διαθέτει θερµοστατικό έλεγχο της θερµοκρασίας εσωτερικού χώρου ανά 

ελεγχόµενη θερµική ζώνη του. 

γ) Το κτήριο αναφοράς διαθέτει σύστηµα αντιστάθµισης. 

δ) Σε περίπτωση που το εξεταζόµενο κτήριο δεν διαθέτει σύστηµα θέρµανσης, θεωρείται ότι 

θερµαίνεται όπως ακριβώς και το κτήριο αναφοράς. Σ' αυτήν την περίπτωση η απόδοση του 

λέβητα - καυστήρα για το κτήριο αναφοράς είναι 93,5%, καθώς επίσης και στην περίπτωση 

που το εξεταζόµενο κτήριο διαθέτει οποιοδήποτε άλλο σύστηµα θέρµανσης εκτός από 

κεντρικό λέβητα, τηλεθέρµανση και αντλίες θερµότητας. 

ε) Σε περίπτωση που το εξεταζόµενο κτήριο κατοικίας θερµαίνεται µε τη χρήση αντλιών 

θερµότητας, θεωρείται ότι και το κτήριο αναφοράς διαθέτει τοπικά συστήµατα (αντλίες 

θερµότητας ενός ή πολλαπλών εσωτερικών στοιχείων), µε συντελεστή συµπεριφοράς 

COP = 3,2. Η χρήση αντλίας θερµότητας µε χαµηλότερο συντελεστή συµπεριφοράς, 

παρουσιάζει µεγαλύτερη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας από το σύστηµα λέβητα.  

στ) Σε περίπτωση που το εξεταζόµενο κτήριο τριτογενούς τοµέα θερµαίνεται µε τη χρήση αντλιών 

θερµότητας, θεωρείται ότι και το κτήριο αναφοράς διαθέτει τοπικά ή/και κεντρικά συστήµατα 

θέρµανσης µε συντελεστή συµπεριφοράς COP = 3,2 για αερόψυκτα συστήµατα και COP = 4,3 

για υδρόψυκτα. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις που το εξεταζόµενο κτήριο θερµαίνεται µε την 

χρήση αντλιών θερµότητας άλλου τύπου (π.χ. γεωθερµική ή µε θαλασσινό νερό), θεωρείται ότι 

το κτήριο αναφοράς διαθέτει αντλία θερµότητας µε συντελεστή συµπεριφοράς COP = 3,5. 

ζ)  Σε περίπτωση που το εξεταζόµενο κτήριο κατοικίας ή τριτογενή τοµέα, σε επίπεδο κτηρίου ή 

θερµικής ζώνης διαθέτει διαφορετικά του ενός συστήµατα θέρµανσης, π.χ. λέβητα και αντλία 

θερµότητας, τότε το κτήριο αναφοράς, στο σύνολό του ή σε επίπεδο θερµικής ζώνης, διαθέτει 

τα αντίστοιχα συστήµατα µε το εξεταζόµενο κτήριο και µε τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά 

όπως ορίζονται στις προηγούµενες περιπτώσεις α, δ, ε και στ. 

 

Πίνακας 4.1. Θερµική απόδοση λέβητα - καυστήρα κτηρίου αναφοράς. 
Θερµική απόδοση (%) λέβητα - καυστήρα σε ονοµαστική ισχύ Pn, 

 και µέση θερµοκρασία νερού του λέβητα 70oC για το κτήριο αναφοράς  

Ονοµαστική ισχύς (kW) 
4 έως 

25 
>25 έως 

50 
>50 έως 

100 
>100 
έως 200 

>200 
έως 300 

>300 
έως 400 

> 400 

Απόδοση λέβητα - καυστήρα 91,9 92,5 93,0 93,4 93,8 94,1 94,4 

 

 

4.1.2. Απόδοση µονάδας παραγωγής θερµότητας  

Κάθε µονάδα παραγωγής θερµότητας έχει µια ονοµαστική θερµική απόδοση σύµφωνα µε τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά του κατασκευαστή. Η πραγµατική όµως απόδοση λειτουργίας µιας µονάδας 

θέρµανσης διαφοροποιείται και εξαρτάται από την περίοδο θέρµανσης (ανάλογα µε την κλιµατική 

ζώνη), το χρόνο λειτουργίας του κτηρίου και κατ’ επέκταση της µονάδας θέρµανσης, τις εσωτερικές 

συνθήκες λειτουργίας των χώρων, τις διατάξεις αυτοµατισµών (θερµοστάτες αντιστάθµισης), τη σωστή 

διαστασιολόγηση της µονάδας κ.ά. Για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου 

απαιτείται να προσδιοριστεί ο µέσος βαθµός απόδοσης της µονάδας παραγωγής θέρµανσης.  

Εκτός από το µέσο εποχικό βαθµό απόδοσης των µονάδων θέρµανσης, σηµαντική είναι και η 

επίδραση των διατάξεων αυτοµατισµών ελέγχου & ρύθµισης λειτουργίας της µονάδας. Εάν η κεντρική 

µονάδα παραγωγής θερµότητας ελέγχεται από κεντρικό σύστηµα διαχείρισης ενέργειας (BEMS), τότε 

θεωρείται πως υπάρχει κάποια µείωση στην κατανάλωση ενέργειας. Οι συντελεστές µείωσης 

κατανάλωσης ενέργειας καθορίζονται στην παράγραφο 5.2.  για διάφορες περιπτώσεις. Αντίστοιχα, το 
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ίδιο γίνεται και για κάθε άλλη διάταξη αυτόµατου ελέγχου που εφαρµόζεται στις εγκαταστάσεις 

θέρµανσης του κτηρίου. 

Σε περίπτωση που το εξεταζόµενο κτήριο δεν διαθέτει σύστηµα θέρµανσης, τότε θεωρείται ότι 

θερµαίνεται όπως το κτήριο αναφοράς, µε λέβητα θερµού νερού µε καυστήρα πετρελαίου σε 

λειτουργία υψηλής θερµοκρασίας (90 έως 70oC) και θερµική απόδοση 93,5%. Αντίστοιχα, όταν το 

εξεταζόµενο κτήριο διαθέτει συστήµατα θέρµανσης, τα οποία καλύπτουν τµήµα του κτηρίου ή της 

θερµικής ζώνης (δηλαδή δεν ικανοποιούνται οι συνθήκες θερµικής άνεσης, παράγραφος 2.4), τότε 

θεωρείται ότι το υπόλοιπο µη θερµαινόµενο τµήµα θερµαίνεται όπως το κτήριο αναφοράς, µε λέβητα 

θερµού νερού µε καυστήρα πετρελαίου σε λειτουργία υψηλής θερµοκρασίας (90 έως 70oC) και 

θερµική απόδοση 93,5%. 

 

4.1.2.1. Βαθµός απόδοσης µονάδων λέβητα - καυστήρα 

Ο µελετητής χρησιµοποιεί την ονοµαστική ισχύ της µονάδας λέβητα-καυστήρα που αναφέρεται 

στη µελέτη διαστασιολόγησης της µονάδας θέρµανσης, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του  

κατασκευαστή. Για τον υπολογισµό της θερµικής απόδοσης της µονάδας λέβητα-καυστήρα, όταν δεν 

αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές, χρησιµοποιούνται οι σχέσεις που δίνονται στο Π.∆. 335/1993 

(πίνακας 4.2.) και αφορούν στην ελάχιστη απαιτούµενη θερµική απόδοση ανά τύπο λέβητα, που 

διατίθεται στην ελληνική αγορά. 

 

Πίνακας 4.2. Ελάχιστη θερµική απόδοση λέβητα-καυστήρα σύµφωνα µε το Π.∆. 335/1993 Φ.Ε.Κ. 143 

Τύπος λέβητα Απαίτηση απόδοσης [%] σε ονοµαστική ισχύ Pn (πλήρες φορτίο) 
και σε µέση θερµοκρασία του νερού του λέβητα 70oC  

Συνήθεις λέβητες  ≥ 84 + 2·λογPn   (για Pn από 4 έως 400 kW) 

Λέβητες χαµηλής θερµοκρασίας ή 
συµπύκνωσης υγρών καυσίµων 

≥ 87,5 + 1,5·λογPn   (για Pn από 4 έως 400 kW) 

Λέβητες συµπύκνωσης αερίων 
καυσίµων 

≥ 91 + 1·λογPn  (για Pn από 4 έως 400 kW) 

 

Για όλες τις υφιστάµενες µονάδες θέρµανσης χώρων λέβητα - καυστήρα ο πραγµατικός βαθµός 

απόδοσης και η πραγµατική θερµική ισχύς Pm προσδιορίζονται από την ανάλυση καυσαερίων, η 

οποία είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 189533/2011 και αναγράφονται στο φύλλο 

συντήρησης και ρύθµισης του συστήµατος θέρµανσης. Ο επιθεωρητής λαµβάνοντας υπόψη την 

πραγµατική θερµική ισχύ του λέβητα Pm, ελέγχει την περίπτωση υπερδιαστασιολόγησης της µονάδας 

λέβητα -καυστήρα, συγκρίνοντας την µε την υπολογιζόµενη θερµική ισχύ Pgen στη µελέτη εφαρµογής 

θέρµανσης του κτηρίου. Σε περίπτωση που µια τέτοια µελέτη εφαρµογής θέρµανσης δεν υπάρχει, ο 

επιθεωρητής συγκρίνει την πραγµατική θερµική ισχύ Pm της µονάδας µε αυτήν που υπολογίζεται από 

την ακόλουθη σχέση: 

 5,2T∆UAP mgen ⋅⋅⋅=   [4.1.] 

όπου: Pgen [W] η υπολογιζόµενη µέγιστη απαιτούµενη θερµική ισχύς της µονάδας 

θέρµανσης του κτηρίου, 

 A [m2] η συνολική πραγµατική εξωτερική επιφάνεια του κτηριακού κελύφους (τοίχοι, 

οροφές, πυλωτή, ανοίγµατα), που είναι εκτεθειµένη στον εξωτερικό αέρα 

ή/και σε επαφή µε όµορα κτήρια ή/και σε επαφή µε µη θερµαινόµενους 
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χώρους ή/και σε επαφή µε το έδαφος, όπως λαµβάνεται υπόψη κατά τον 

έλεγχο θερµοµονωτικής επάρκειας του κτηρίου. 

 Um, [W/(m2.K)] ο µέγιστος επιτρεπόµενος µέσος συντελεστής θερµοπερατότητας για το 

σύνολο της επιφάνειας Α.  

   Ανάλογα µε την ηλικία του κτηρίου ο Um λαµβάνει τις τιµές:  

• 3,5 W/(m2.K) ή όπως υπολογίζεται από τον επιθεωρητή, για κτήρια πριν 

την εφαρµογή του Κανονισµού Θερµοµόνωσης Κτηρίων (οικοδοµικές 

άδειες πριν από το 1980),  

• 1,55 W/(m2.K) για την Α κλιµατική ζώνη,   

1,20 W/(m2.K) για τη Β κλιµατική ζώνη και  

0,95 W/(m2.K) για τη Γ κλιµατική ζώνη,  

για κτήρια µετά την εφαρµογή του κανονισµού θερµοµόνωσης (έγκριση 

οικοδοµικής άδειας µετά το 1980), καθώς και για κτήρια πριν από την 

ισχύ του κανονισµού, τα οποία πιστοποιηµένα έχουν εφαρµόσει 

θερµοµόνωση σε όλο το κτηριακό κέλυφος.    

• Σύµφωνα µε τη µελέτη θερµοµόνωσης (µελέτη ενεργειακής απόδοσης) 

για κτήρια µετά την εφαρµογή  του Κ.Εν.Α.Κ. 

 ∆Τ [οC] ή [Κ] η διαφορά της θερµοκρασίας για τη διαστασιολόγηση του συστήµατος:  

• 18οC για την Α κλιµατική ζώνη,  

• 20οC για τη Β κλιµατική ζώνη, 

• 23οC για τη Γ και κλιµατική ζώνη και 

• 28οC για τη ∆ κλιµατική ζώνη. 

Αυτές οι θερµοκρασιακές διαφορές εκτιµήθηκαν βάσει των ελάχιστων 

θερµοκρασιών αέρα που παρατηρούνται στις αντίστοιχες κλιµατικές ζώνες. 

 2,5 συντελεστής που περιλαµβάνει τα φορτία λόγω αερισµού (διείσδυση από χαραµάδες) 

αλλά και τους συντελεστές προσαύξησης λόγω διακοπτόµενης λειτουργίας, 

απωλειών δικτύου διανοµής κ.τ.λ.  

Σε περίπτωση που η υφιστάµενη µονάδα λέβητα-καυστήρα του κτηρίου, καλύπτει παράλληλα τις 

ανάγκες για θέρµανση χώρων και παροχής ζεστού νερού χρήσης, τότε στη σχέση 4.1 θα πρέπει να 

προστεθεί και το θερµικό φορτίο για ζεστό νερό χρήσης. 

Στην περίπτωση που η υπολογιζόµενη µέγιστη θερµική ισχύς Pgen είναι µικρότερη από 20 kW, τότε 

λαµβάνεται ίση µε 20kW.   

Στους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων κατά τη µελέτη ή την επιθεώρηση, 

χρησιµοποιείται ο βαθµός απόδοσης (ngen), που προκύπτει από τον πραγµατικό βαθµό απόδοσης της 

µονάδας λέβητα - καυστήρα (ngm), όπως µετρήθηκε κατά την ανάλυση καυσαερίων στις υφιστάµενες 

εγκαταστάσεις ή όπως δίνεται από τις τεχνικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων για τα υπό µελέτη 

κτήρια, µειωµένος κατά το συντελεστή υπερδιαστασιολόγησης (ng1) και το συντελεστή µόνωσης 

λέβητα (ng2) που δίνονται στους πίνακες 4.3. και 4.4.  

Έτσι, ο συνολικός βαθµός απόδοσης της µονάδας παραγωγής θέρµανσης (ngen) προκύπτει: 

 2g1ggmgen nnnn ⋅⋅=  [4.2.] 

Για τους πολυβάθµιους λέβητες-καυστήρες, στον έλεγχο υπερδιαστασιολόγησης, ως πραγµατική 

θερµική ισχύ Pm λαµβάνεται η πραγµατική ισχύς της πρώτης βαθµίδας της µονάδας λέβητα-καυστήρα, 

και όχι η συνολική. Η ισχύς της πρώτης βαθµίδας Pm χρησιµοποιείται και για τον υπολογισµό του 

λόγου της πραγµατικής προς την υπολογιζόµενη θερµική ισχύ (Pm/Pgen), για τον προσδιορισµό του 



 92 

συντελεστή βαρύτητας ng1, (πίνακας 4.3.). Για το κτήριο αναφοράς και οι δύο συντελεστές βαρύτητας 

ng1 & ng2 ισούται µε την µονάδα. 

Για τους τοπικούς (π.χ. επίτοιχους) λέβητες αερίου παραγωγής θερµότητας ή/και ΖΝΧ (µονάδες 

ροής), ο βαθµός απόδοσης λαµβάνεται ίσος µε το βαθµό απόδοσης που δίνουν οι προδιαγραφές του 

κατασκευαστή και βάσει της πιστοποίησης του. Για τους τοπικούς λέβητες δεν λαµβάνονται υπόψη οι 

συντελεστές για υπερδιαστασιολόγηση. 

Πίνακας 4.3. Συντελεστής υπερδιαστασιολόγησης  ng1 µονάδας λέβητα - καυστήρα. 

Σχέση πραγµατικής προς υπολογιζόµενη ισχύ µονάδας θέρµανσης     
(Pm / Pgen) 

Συντελεστής βαρύτητας 
ng1 

Λέβητας µε υπερδιπλάσια ισχύ από τη µέγιστη υπολογιζόµενη 0,75 

Λέβητας µε ισχύ µεγαλύτερη από 50% µέχρι και 100% από τη µέγιστη 
υπολογιζόµενη 

0,85 

Λέβητας µε ισχύ µεγαλύτερη από 25% µέχρι και 50% από τη µέγιστη 
υπολογιζόµενη 

0,95 

Λέβητας µε ισχύ µέχρι και 25% µεγαλύτερη από τη µέγιστη υπολογιζόµενη 1,00 

 

Πίνακας 4.4. Συντελεστής µόνωσης ng2 µονάδας  λέβητα - καυστήρα. 

Ονοµαστική ισχύς (kW) 20 - 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 ≥ 400 

Λέβητας µε µόνωση  
Σε καλή κατάσταση µόνωσης 

1,0 

Λέβητας γυµνός 
ή µε κατεστραµµένη µόνωση 

0,936 0,949 0,948 0,951 0,952 

 

 

 

4.1.2.2. Βαθµός απόδοσης αντλιών θερµότητας 

Για τις αντλίες θερµότητας που χρησιµοποιούνται για τη θέρµανση χώρων, η απόδοση καθορίζεται 

από το συντελεστή επίδοσης (COP) ή αλλιώς συντελεστή συµπεριφοράς των αντλιών θερµότητας στις 

ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας (για θέρµανση), όπως δίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές του 

κατασκευαστή. ∆ιευκρινίζεται πως κατά σύµβαση στον Κ.Εν.Α.Κ. και σ' αυτήν την τεχνική οδηγία ο 

όρος COP αντιστοιχεί στην απόδοση των αντλιών θερµότητας (Α/Θ) µόνο σε λειτουργία θέρµανσης. Η 

τιµή του COP προσδιορίζεται σε συγκεκριµένες συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος και 

θερµοκρασίας παροχής και επιστροφής θερµικού µέσου. Η απόδοση των αντλιών θερµότητας 

εξαρτάται επίσης και από την πηγή θερµότητας που αξιοποιούν για τη λειτουργία τους και η οποία 

µπορεί να είναι ο αέρας, το έδαφος, τα υπόγεια & επιφανειακά νερά, το θαλασσινό νερό, τα καυσαέρια 

κινητήρων (π.χ. Σ.Η.Θ.), η ηλιακή ενέργεια κ.ά.  

Από τη µεταβολή του συντελεστή επίδοσης COP σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας και ανάλογα 

µε τις κλιµατικές συνθήκες εκτιµάται ο ολικός εποχικός συντελεστής επίδοσης κάθε συστήµατος. Ο 

µέσος (ανηγµένος) εποχικός συντελεστής επίδοσης SCOP για τις περισσότερες περιοχές της χώρας 

είναι µεγαλύτερος από τον ονοµαστικό COP, επειδή η µέση θερµοκρασία κατά τη χειµερινή περίοδο 

είναι µεγαλύτερη από τη θερµοκρασία αέρα ονοµαστικής λειτουργίας που είναι 7οC. Για µεγαλύτερη 

ακρίβεια στους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης κτηρίου συνιστάται η χρήση του µέσου 

εποχικού συντελεστή επίδοσης των αντλιών θερµότητας. Στον πίνακα 4.5. δίνονται τυπικές τιµές του 

µέσου εποχικού ολικού (συµπεριλαµβανοµένης και της βοηθητικής ηλεκτρικής ισχύος κυκλοφορητών) 
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συντελεστή επίδοσης SCOP για µονάδες αντλιών θερµότητας, ανάλογα µε την πηγή θερµότητας ή 

καταβόθρα (αέρα, έδαφος κ.ά.) και τη θερµοκρασία θερµικού µέσου Τ, όπως δίνονται στο πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 15316.4.2:2008. Αυτές οι τιµές διαφοροποιούνται στην αγορά σηµαντικά ανάλογα µε την 

τεχνολογία και το σχεδιασµό της συνολικής εγκατάστασης. 

 

Πίνακας 4.5. Μέσος ολικός εποχικός συντελεστής επίδοσης SCOP για µονάδες αντλιών θερµότητας για 

διάφορες θερµοκρασίες θερµικού µέσου (ΕΛΟΤ ΕΝ 15316.4.2:2008). 

Κτήρια τριτογενούς τοµέα Κτήρια κατοικιών 
Πηγή θερµότητας 

Τ < 35°C 35°C ≤ Τ < 45°C  45°C ≤ Τ < 55°C  Τ < 35°C 35°C ≤ Τ < 45°C  

Εξωτερικός αέρας 3,4 3,1 2,8 3,7 3,3 

Έδαφος 5,5 5,1 4,7 3,8 3,4 

Θερµότητα από 
καυσαέρια (π.χ. Σ.Η.Θ.) 

6,1 5,1 4,4 -- -- 

Υπόγειο  
ή θαλασσινό νερό 

4,7 4,2 3,6 4,5 4,1 

Επιφανειακά νερά 4,1 3,7 3,3 -- -- 

 

Επειδή η εκτίµηση του µέσου εποχικού συντελεστή επίδοσης SCOP δεν είναι εύκολη, για τους  

υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, λαµβάνεται κατά τη µελέτη ή την επιθεώρηση 

ως τελική θερµική απόδοση ο ονοµαστικός συντελεστής επίδοσης COP για ονοµαστικές συνθήκες 

λειτουργίας θερµοκρασίας εξωτερικού αέρα 7οC και θερµοκρασία µέσου 45οC σύµφωνα µε το 

ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14511:2007, όπως δίνεται από τον κατασκευαστή και αναγράφεται στις 

τεχνικές προδιαγραφές ή/και στο πλαίσιο της αντλίας θερµότητας. Αντίστοιχα, στην περίπτωση 

γεωθερµικών αντλιών θερµότητας, ως συντελεστής επίδοσης COP λαµβάνεται κατά τους 

υπολογισµούς η τιµή που αναφέρεται σε συνθήκες λειτουργίας για θερµοκρασία εδάφους όπως 

προσδιορίστηκε στην µελέτη και θερµοκρασία µέσου 45οC. Η θερµοκρασία εδάφους σε βάθος 3 m, 

θεωρείται περίπου ίση µε την µέση ετήσια θερµοκρασία αέρα της περιοχής.  

Για τις τοπικές αερόψυκτες µονάδες αντλιών θερµότητας (διαιρούµενου ή ενιαίου τύπου), για τις 

οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία, ο βαθµός επίδοσης COP για τους υπολογισµούς της 

ενεργειακής απόδοσης τού προς επιθεώρηση κτηρίου λαµβάνεται:  

• 1,7 για συστήµατα 20-ετίας και   

• 2,2 για συστήµατα 10-ετίας.  

Για τις κεντρικές µονάδες αντλιών θερµότητας, για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία, ο 

βαθµός επίδοσης COP για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του υπό µελέτη ή προς 

επιθεώρηση κτηρίου, λαµβάνεται:  

• 2,2 για συστήµατα 20-ετίας και   

• 2,7 για συστήµατα 10-ετίας.  

 

4.1.2.3. Βαθµός απόδοσης ηλεκτρικών µονάδων 

Οι τοπικές ηλεκτρικές µονάδες παραγωγής θερµότητας (ηλεκτρικά σώµατα άµεσης απόδοσης 

όπως θερµοποµποί, µονάδες επαγωγής (convectors) και ηλεκτρικοί θερµοσυσσωρευτές) έχουν 

θερµική ισχύ ίση µε την ονοµαστική ηλεκτρική ισχύ (W) που αναγράφεται επάνω στο σύστηµα. Η 

απόδοση τους είναι 100% και δεν µεταβάλλεται λόγω γήρανσης, εκτός και αν υπάρχουν σοβαρές 

φθορές. Για ηλεκτρικές µονάδες µε σοβαρά εµφανή προβλήµατα κακοσυντήρησης (π.χ. 

θερµοσυσσωρευτές µε κατεστραµµένη µόνωση) ο βαθµός απόδοσής τους µειώνεται κατά 5%. 
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4.1.2.4. Βαθµός απόδοσης µονάδων τηλεθέρµανσης 

Για τις κεντρικές µονάδες τηλεθέρµανσης, που χρησιµοποιούνται για τη θέρµανση χώρων σε 

µερικές περιοχές της χώρας, όπως η Κοζάνη, η απόδοση τόσο του υπό µελέτη ή προς επιθεώρηση 

κτηρίου, όσο και του κτηρίου αναφοράς λαµβάνεται ίση µε την ονοµαστική απόδοση των εναλλακτών 

θερµότητας που χρησιµοποιούνται. Σε περίπτωση σηµαντικής και εµφανούς κακοσυντήρησης του 

εναλλάκτη θερµότητας (π.χ. ύπαρξης διαρροών κ.ά.), η τελική απόδοση θερµικής ενέργειας του 

εναλλάκτη λαµβάνεται µειωµένη κατά 10%. Οι απώλειες του δικτύου από το σηµείο παραγωγής (π.χ. 

µονάδα ηλεκτροπαραγωγής) µέχρι και τον εναλλάκτη δεν λαµβάνονται υπόψη στους υπολογισµούς, 

καθώς δεν αφορούν τις κτηριακές εγκαταστάσεις.  

 

4.1.2.5. Βαθµός απόδοσης µονάδων σε σύνδεση µε Σ.Η.Θ. 

Για τις µονάδες συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας (Σ.Η.Θ.) που υπάρχουν σε ένα 

κτήριο και χρησιµοποιούνται για τη θέρµανση των χώρων η θερµική απόδοση των εναλλακτών 

θερµότητας τού υπό µελέτη ή προς επιθεώρηση κτηρίου, λαµβάνεται ίση µε την ονοµαστική απόδοση 

των εναλλακτών θερµότητας που χρησιµοποιούνται. Σε περίπτωση σηµαντικής και εµφανούς 

κακοσυντήρησης (π.χ. ύπαρξη διαρροών κ.τ.λ.) του εναλλάκτη θερµότητας, τότε η τελική απόδοση 

θερµικής ενέργειας του εναλλάκτη λαµβάνεται µειωµένη κατά 10%. Οι απώλειες του δικτύου από το 

σηµείο παραγωγής µέχρι και τον εναλλάκτη δεν λαµβάνονται υπόψη στους υπολογισµούς, καθώς δεν 

αφορούν στις κτηριακές εγκαταστάσεις.  

 

4.1.2.6. Βαθµός απόδοσης τοπικών µονάδων αέριων ή υγρών καυσίµων 

Για τις τοπικές µονάδες αέριων ή υγρών καυσίµων (θερµάστρες αερίου, πετρελαίου κ.ά.) η θερµική 

απόδοση λαµβάνεται ίση µε την ονοµαστική θερµική απόδοση του κατασκευαστή που αναγράφεται 

επάνω στην κάθε συσκευή. Σε περίπτωση έλλειψης αυτών των στοιχείων, η θερµική απόδοση τους 

λαµβάνεται 100% αν δεν διαθέτει καπνοδόχο και 70% αν διαθέτει καπνοδόχο.  

 

4.1.2.7. Βαθµός απόδοσης ανοικτών εστιών καύσης 

Οι ανοικτές εστίες καύσης (σόµπες, τζάκια κ.ά.) έχουν πολύ χαµηλό βαθµό απόδοσης και η ισχύς 

τους είναι ανάλογη µε την εστία καύσης. Συνήθως µια εστία καύσης έχει τη δυνατότητα κάλυψης του 

θερµικού φορτίου ενός χώρου 30 m2. Ο µέσος θερµικός βαθµός απόδοσης για τα παραδοσιακά τζάκια  

εκτιµάται σε 25%, ενώ για τα ενεργειακά τζάκια και τις σόµπες 50%. Στην περίπτωση που δεν 

υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία από τον κατασκευαστή για την θερµική ισχύ και απόδοση µιας εστίας 

καύσης, τότε για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων δύναται να 

χρησιµοποιούνται οι προαναφερόµενες τιµές.  

 

4.1.2.8. Ποσοστό κάλυψης θερµικού φορτίου ζώνης 

Κάθε µονάδα παραγωγής θερµικής ενέργειας καλύπτει µέρος ή το σύνολο του απαιτούµενου 

θερµικού φορτίου µιας θερµικής ζώνης του κτηρίου. Όταν το απαιτούµενο θερµικό φορτίο για µια 

θερµική ζώνη καλύπτεται µε περισσότερες από µία µονάδες παραγωγής θερµότητας (µη εφεδρικό), το 

ποσοστό κάλυψης του φορτίου ανά µονάδα κατανέµεται βάσει της αποδιδόµενης θερµικής ισχύος της 

εκάστοτε µονάδας παραγωγής θερµότητας. Σηµειώνεται ότι, για κάθε µήνα, το σύνολο των ποσοστών 

κάλυψης του θερµικού φορτίου από τα διάφορα συστήµατα πρέπει να ισούται µε τη µονάδα (100%). 
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4.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΞΗ ΧΩΡΩΝ 

Το σύστηµα ή τα συστήµατα ψύξης χώρων, που καλύπτουν ένα κτήριο ή τµήµα αυτού, 

σχεδιάζονται και διαστασιολογούνται έτσι, ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις ψύξης σε δυσµενείς 

εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος (συνθήκες σχεδιασµού θέρους), όπως αυτές προδιαγράφονται 

στους σχετικούς κανονισµούς και στις σχετικές οδηγίες (τεχνική οδηγία του Τ.Ε.Ε. «Κλιµατικά 

δεδοµένα για ελληνικές περιοχές»). Κατά την περίοδο ψύξης οι εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος 

µεταβάλλονται συνεχώς τόσο στη διάρκεια της ηµέρας, όσο και από ηµέρα σε ηµέρα και αποκλίνουν 

σηµαντικά από τις συνθήκες σχεδιασµού για κάθε κλιµατική ζώνη. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα κάθε 

σύστηµα ψύξης να λειτουργεί τον περισσότερο χρόνο της περιόδου ψύξης σε συνθήκες µερικού 

φορτίου και η πραγµατική ενεργειακή απόδοσή του να είναι χαµηλότερη από την ονοµαστική.  

Ο σχεδιασµός του συστήµατος ψύξης θα πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να προβλέπεται 

η κάλυψη των µερικών φορτίων µε τον κατά το δυνατόν καλύτερο βαθµό απόδοσης, ανάλογα µε τη 

χρήση του κτηρίου, το ωράριο λειτουργίας και τη διακύµανση των ψυκτικών αναγκών του κτηρίου.  

Η χρήση πολυβάθµιων συστηµάτων ψύξης µεταβλητής ψυκτικής ικανότητας (αντλίες θερµότητας ή 

ψύκτες µε πολυβάθµιους συµπιεστές ή κινητήρες µεταβλητής συχνότητας) ή/και η χρήση 

περισσοτέρων από ένα συστήµατα ψύξης διαφορετικής ισχύος, ιδιαίτερα σε εγκαταστάσεις µε 

απαιτήσεις µεγάλης ψυκτικής ισχύος, συµβάλλουν προς τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των 

ψυκτικών µονάδων και τελικά τη µείωση της καταναλισκόµενης ενέργειας.   

Για κάθε σύστηµα ψύξης που χρησιµοποιείται για την εξυπηρέτηση όλου του κτηρίου ή µιας 

θερµικής ζώνης του πρέπει να προσδιορίζονται τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά που εισάγονται 

ως δεδοµένα στους υπολογισµούς της τελικής κατανάλωσης ενέργειας για την ψύξη ή/και κλιµατισµό 

των χώρων.  

Οι παράµετροι που πρέπει να καθοριστούν για το σύστηµα ψύξης των χώρων είναι η απόδοση 

των συστηµάτων παραγωγής ψύξης, των εγκαταστάσεων διανοµής και των τερµατικών µονάδων 

εκποµπής (απόδοσης) ψύξης (µονάδες ανεµιστήρα στοιχείου, κεντρικές µονάδες διαχείρισης αέρα - 

Κ.Κ.Μ. κ.ά.).  

Οι µονάδες παραγωγής ψύξης που εφαρµόζονται στα ελληνικά κτήρια είναι κατά κανόνα ψύκτες ή 

αντλίες θερµότητας µε χρήση κυρίως ηλεκτρικής ενέργειας και σπανιότερα µε τη χρήση κινητήρων που 

καταναλώνουν φυσικό αέριο ή άλλο συµβατικό καύσιµο. Στα κτήρια κατοικιών χρησιµοποιούνται 

συνήθως τοπικά συστήµατα αντλιών θερµότητας άµεσης εξάτµισης µικρής ψυκτικής ικανότητας. 

Αντίθετα σε πολλά και κυρίως νεόδµητα κτήρια του τριτογενούς τοµέα χρησιµοποιούνται κεντρικά ή 

ηµικεντρικά συστήµατα ψύξης / κλιµατισµού. Σε κτηριακές εγκαταστάσεις που διαθέτουν συστήµατα 

συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας, ενδείκνυται  να γίνεται και χρήση ψυκτών προσρόφησης 

ή/και απορρόφησης. Ωστόσο, αυτές οι εφαρµογές στην ελληνική πρακτική είναι εξαιρετικά 

περιορισµένες και συναντώνται µόνο σε µεγάλες και κατά το πλείστον βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. 

 

 

4.2.1. Ελάχιστες απαιτήσεις & προδιαγραφές κτηρίου αναφοράς  

Τα γενικά χαρακτηριστικά του συστήµατος ψύξης για το κτήριο αναφοράς, όπως ορίζονται στον 

Κ.Εν.Α.Κ., είναι τα εξής:  

α) Το κτήριο αναφοράς για τις κατοικίες θεωρείται πως διαθέτει τοπικές µονάδες άµεσης εξάτµισης 

(αντλίες θερµότητας διαιρούµενου τύπου ενός ή πολλαπλών εσωτερικών συσκευών) που 

καλύπτουν τµήµα των εσωτερικών χώρων της κατοικίας. Τα χαρακτηριστικά του συστήµατος 

ψύξης για το κτήριο αναφοράς είναι τα εξής: 

– Τοπικές µονάδες ψύξης µε βαθµό ενεργειακής απόδοσης EER = 3,0. 

– ∆ιαστασιολόγηση της εγκατάστασης ψύξης σύµφωνα µε σχετικές Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 
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– Θεώρηση της ενεργειακής κατανάλωσης του συστήµατος ψύξης για το κτήριο αναφοράς 

ίσης µε το 50% της κατανάλωσης που υπολογίζεται µε βάση την καθαρή συνολική 

επιφάνεια της κατοικίας. 

β) Το κτήριο αναφοράς για τον τριτογενή τοµέα διαθέτει τοπικές ή/και κεντρικές µονάδες ψύξης 

που καλύπτουν όλους τους εσωτερικούς χώρους. Τα χαρακτηριστικά του συστήµατος ψύξης 

για το κτήριο αναφοράς είναι τα εξής: 

– Μονάδες παραγωγής ψύξης, τοπικές ή κεντρικές (ψύκτες, αντλίες θερµότητας, τοπικά 

κλιµατιστικά), µε βαθµό ενεργειακής απόδοσης EER = 2,8, όταν το υπό µελέτη ή προς 

επιθεώρηση κτήριο διαθέτει τοπικές ή κεντρικές αερόψυκτες µονάδες και EER = 3,8, όταν 

το υπό µελέτη ή προς επιθεώρηση κτήριο διαθέτει υδρόψυκτες µονάδες. Για όλες τις άλλες 

περιπτώσεις που το εξεταζόµενο κτήριο ψύχεται µε άλλου τύπου µονάδες παραγωγής 

ψύξης (π.χ. γεωθερµική ή µε θαλασσινό νερό), θεωρείται ότι το κτήριο αναφοράς διαθέτει 

αντλία θερµότητας µε βαθµό ενεργειακής απόδοσης EER = 3,0. 

– Αερόψυκτες µονάδες παραγωγής ψύξης, τοπικές ή κεντρικές (ψύκτες, αντλίες θερµότητας, 

τοπικά κλιµατιστικά), µε βαθµό ενεργειακής απόδοσης EER = 2,8, όταν το υπό µελέτη ή 

προς επιθεώρηση κτήριο δεν διαθέτει σύστηµα ψύξης ή διαθέτει για µικρότερο τµήµα του 

κτηρίου. 

– ∆ιαστασιολόγηση της εγκατάστασης ψύξης σύµφωνα µε σχετικές Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 

γ) Σε περίπτωση που το εξεταζόµενο κτήριο κατοικίας ή τριτογενή τοµέα, σε επίπεδο κτηρίου ή 

θερµικής ζώνης διαθέτει διαφορετικά του ενός συστήµατα ψύξης, π.χ. αερόψυκτη αντλία 

θερµότητας και υδρόψυκτη αντλία θερµότητας, τότε το κτήριο αναφοράς, στο σύνολό του ή σε 

επίπεδο θερµικής ζώνης, διαθέτει τα αντίστοιχα συστήµατα µε το εξεταζόµενο κτήριο και µε τα 

αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως ορίζονται στις προηγούµενες περιπτώσεις  α) και β). 

 

 

4.2.2. Απόδοση µονάδας ψύξης  

Κάθε µονάδα παραγωγής ψύξης έχει µια ονοµαστική ψυκτική απόδοση (EER: λόγος ή δείκτης 

ενεργειακής αποδοτικότητας) σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δίνει ο  κατασκευαστής από 

την πιστοποίηση της µονάδας. Η πραγµατική όµως απόδοση λειτουργίας µιας µονάδας ψύξης 

διαφοροποιείται και εξαρτάται από τη διάρκεια της περιόδου ψύξης (ανάλογα µε την κλιµατική ζώνη), 

το χρόνο λειτουργίας του κτηρίου και κατ’ επέκταση του συστήµατος ψύξης, τις εσωτερικές συνθήκες 

θερινής λειτουργίας των χώρων, τις διατάξεις αυτοµατισµών (θερµοστάτες αντιστάθµισης), τη σωστή 

διαστασιολόγηση της µονάδας κ.ά. Για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου 

απαιτείται να προσδιοριστεί ο µέσος (εποχικός) δείκτης ενεργειακής αποδοτικότητας (SEER) της 

µονάδας ψύξης. 

Εκτός από το µέσο εποχικό δείκτη ενεργειακής αποδοτικότητας (SEER) των µονάδων ψύξης 

σηµαντικό ρόλο παίζει και το σύστηµα ελέγχου λειτουργίας της εγκατάστασης ψύξης.  Έτσι, η ύπαρξη 

κεντρικού συστήµατος διαχείρισης ενέργειας (BEMS) θεωρείται πως οδηγεί σε κάποια µείωση των 

ενεργειακών καταναλώσεων. Γι' αυτό το λόγο καθορίζεται ένας συντελεστής µείωσης κατανάλωσης 

ψυκτικής ενέργειας, όπως προδιαγράφεται στην παράγραφο 5.2., αυτής της τεχνικής οδηγίας. 

Αντίστοιχα, το ίδιο ισχύει και για κάθε άλλη διάταξη αυτόµατου ελέγχου του εξοπλισµού που 

συµµετέχουν στο σύστηµα παραγωγής - διανοµής ψύξης και καθορίζονται οι αντίστοιχοι συντελεστές 

µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας. 

Σε περίπτωση που το εξεταζόµενο κτήριο δεν διαθέτει σύστηµα ψύξης ή διαθέτει σύστηµα που 

καλύπτει τµήµα του κτηρίου ή  της θερµικής ζώνης, τότε το µη ψυχόµενο τµήµα θεωρείται ότι ψύχεται 

όπως ακριβώς και το κτήριο αναφοράς. 
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4.2.2.1. Βαθµός απόδοσης αντλιών θερµότητας και ψυκτών 

Για τους ψύκτες και τις αντλίες θερµότητας που χρησιµοποιούνται για την ψύξη χώρων η απόδοση 

καθορίζεται από τον ονοµαστικό δείκτη ενεργειακής αποδοτικότητας (EER) στις ονοµαστικές συνθήκες 

λειτουργίας (για ψύξη), όπως δίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή. ∆ιευκρινίζεται 

πως στον Κ.Εν.Α.Κ. και σ' αυτήν την τεχνική οδηγία οι αποδόσεις των συστηµάτων για τη λειτουργία 

ψύξης κρίνονται κατά σύµβαση βάσει των δεικτών EER. 

Η τιµή του EER προσδιορίζεται σε συγκεκριµένες συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος και 

θερµοκρασίας προσαγωγής και επιστροφής ψυκτικού µέσου. Η απόδοση των ψυκτών και αντλιών 

θερµότητας εξαρτάται επίσης και από την πηγή θερµότητας που αξιοποιούν για τη λειτουργία τους και 

µπορεί να είναι ο αέρας, το έδαφος, τα υπόγεια & επιφανειακά νερά, το θαλασσινό νερό, τα καυσαέρια 

κινητήρων (π.χ. Σ.Η.Θ.), η ηλιακή ενέργεια κ.ά. 

Από την µεταβολή του δείκτη ενεργειακής αποδοτικότητας EER σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας 

και ανάλογα µε τις κλιµατικές συνθήκες εκτιµάται ο µέσος εποχικός δείκτης ενεργειακής 

αποδοτικότητας SEER κάθε συστήµατος. Ο µέσος εποχικός δείκτης ενεργειακής αποδοτικότητας 

SEER είναι χαµηλότερος από τον ονοµαστικό EER, όταν η µέση θερµοκρασία στη διάρκεια της 

ηµέρας κατά τη θερινή περίοδο είναι υψηλότερη από τη θερµοκρασία αέρα ονοµαστικής λειτουργίας 

που είναι 35οC. Για µεγαλύτερη ακρίβεια στους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης κτηρίου 

συνιστάται η χρήση του εποχικού δείκτη ενεργειακής αποδοτικότητας των ψυκτών ή/και των αντλιών 

θερµότητας. 

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15243:2008, ο µέσος εποχικός δείκτης ενεργειακής 

αποδοτικότητας µπορεί να καθοριστεί σύµφωνα µε το European Seasonal Energy Efficiency Ration 

(ESEER) ή µε το American Integrated Performance Load Value (IPLV) που προτείνουν τις ακόλουθες 

σχέσεις:  

 23,0EER41,0EER33,0EER03,0EERESEER %25%50%75%100 ⋅+⋅+⋅+⋅=  [4.2.] 

 12,0EER45,0EER42,0EER01,0EERIPVL %25%50%75%100 ⋅+⋅+⋅+⋅=  [4.3.] 

στις οποίες οι δείκτες του συντελεστή EER αναφέρονται σε συγκεκριµένο φορτίο λειτουργίας 100%, 

75%, 50% και 25%. Το κάθε φορτίο αναφέρεται σε καθορισµένη θερµοκρασία εξωτερικού αέρα, ενώ οι 

δεκαδικοί παράγοντες κάθε όρου της εξίσωσης αφορούν στη συχνότητα λειτουργίας των µηχανών στις 

αντίστοιχες συνθήκες.  

Μια γενική σχέση εκτίµησης του εποχικού δείκτη ενεργειακής αποδοτικότητας SEER σύµφωνα µε 

το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15243:2008 είναι η ακόλουθη: 

 ∑ ⋅= nfEERnSEER   [4.4.] 

όπου: SEER ο µέσος εποχικός δείκτης αποδοτικότητας, 

 EERn ο δείκτης ενεργειακής αποδοτικότητας σε πλήρες ή/και µερικό φορτίο (n) και  

 fn το ποσοστό εµφάνισης του εκάστοτε EERn, που αντιστοιχεί και στο ποσοστό 

εµφάνισης της θερµοκρασίας αέρα, στην οποία το σύστηµα παρουσιάζει αυτή την 

ενεργειακή αποδοτικότητα EERn. 

Επειδή η εκτίµηση του µέσου εποχικού δείκτη αποδοτικότητας SEER δεν είναι εύκολη, για τους  

υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, λαµβάνεται κατά τη µελέτη ή την επιθεώρηση 

ως τελική ψυκτική απόδοση ο ονοµαστικός δείκτης αποδοτικότητας EER για ονοµαστικές συνθήκες 

λειτουργίας θερµοκρασίας εξωτερικού αέρα 35οC και θερµοκρασία προσαγόµενου ψυκτικού µέσου 

7οC σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14511:2007, όπως δίνεται από τον κατασκευαστή και 
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αναγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές ή/και στο πλαίσιο της µονάδας ψύξης. Αντίστοιχα, στην 

περίπτωση γεωθερµικών αντλιών θερµότητας, ως δείκτης αποδοτικότητας EER λαµβάνεται κατά τους 

υπολογισµούς η τιµή που αναφέρεται σε συνθήκες λειτουργίας για θερµοκρασία εδάφους όπως 

προσδιορίστηκε στην µελέτη και θερµοκρασία µέσου 7οC. Η θερµοκρασία εδάφους σε βάθος 3 m, 

θεωρείται περίπου ίση µε την µέση ετήσια θερµοκρασία αέρα της περιοχής. 

Για τις τοπικές αερόψυκτες µονάδες αντλιών θερµότητας (διαιρούµενου ή ενιαίου τύπου), για τις 

οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία, ο δείκτης αποδοτικότητας EER για του υπολογισµούς της 

ενεργειακής απόδοσης του προς επιθεώρηση κτηρίου λαµβάνεται: 

• 1,5 για συστήµατα 20-ετίας και   

• 2,0 για συστήµατα 10-ετίας. 

Για τις κεντρικές µονάδες ψύξης (αντλίες θερµότητας, ψύκτες κ.ά.), για τις οποίες δεν υπάρχουν 

διαθέσιµα στοιχεία, ο δείκτης αποδοτικότητας EER θα λαµβάνεται:  

• 2,0 για συστήµατα 20-ετίας και   

• 2,5 για συστήµατα 10-ετίας.  

 

4.2.2.2. Βαθµός απόδοσης ψυκτών µονάδων απορρόφησης - προσρόφησης 

Οι ψυκτικές µονάδες απορρόφησης – προσρόφησης, αποδίδουν (παράγουν) ψυκτική ενέργεια 

απορροφώντας (καταναλώνοντας) τη θερµική ενέργεια µιας πηγής και έχουν δείκτη ενεργειακής 

αποδοτικότητας EER ο οποίος εξαρτάται κυρίως από τη θερµοκρασία της πηγής και το βαθµό 

αξιοποίησης θερµικής ενέργειας (kWth). Η θερµική ενέργεια µπορεί να προέρχεται από µονάδα Σ.Η.Θ., 

από ηλιακούς συλλέκτες (ηλιακή ψύξη), τηλεθέρµανση κ.ά. Πέρα από τη θερµότητα που 

καταναλώνουν οι µονάδες απορρόφησης – προσρόφησης, καταναλώνουν επίσης µια µικρή ποσότητα 

ηλεκτρικής ενέργειας (για λειτουργία βοηθητικών συστηµάτων, όπως κυκλοφορητές και ανεµιστήρες), 

που κυµαίνεται από 0,10 έως 0,25 kWhel/kWhc (καταναλισκόµενη ηλεκτρική προς αποδιδόµενη 

ψυκτική ενέργεια).  

Σε περίπτωση ψυκτικών µονάδων απορρόφησης - προσρόφησης, για τους υπολογισµούς της 

ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, ως δείκτης αποδοτικότητας EER λαµβάνεται ο λόγος της 

αποδιδόµενης (ωφέλιµης) ψυκτικής προς τη συνολικά απορροφούµενη (καταναλισκόµενη) θερµική και 

ηλεκτρική (βοηθητική) ισχύ [kWc/(kWth+kWel)], σύµφωνα µε τη µελέτη διαστασιολόγησης της µονάδας 

ψύξης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης όπως δίνονται από τον κατασκευαστή. Η τιµή 

του δείκτη αποδοτικότητας θα µειώνεται κατά το βαθµό απόδοσης του συστήµατος παραγωγής 

θερµότητας (λέβητα κ.τ.λ.) ή του εναλλάκτη θερµότητας (από ηλιακούς συλλέκτες ή από Σ.Η.Θ. ή από 

τηλεθέρµανση κ.τ.λ.). Σε περίπτωση σηµαντικών βλαβών ή διαρροών στον εναλλάκτη θερµότητας, η 

τελική απόδοση θερµικής ενέργειας του εναλλάκτη λαµβάνεται µειωµένη κατά 10%. Οι απώλειες του 

δικτύου διανοµής θερµού µέσου από τη µονάδα παραγωγής θερµότητας (π.χ. Σ.Η.Θ.) µέχρι και τον 

εναλλάκτη της µονάδας ψύξης χώρων θεωρούνται µηδενικές. 

 

 

4.2.3. Ποσοστό κάλυψης ψυκτικού φορτίου ζώνης 

Κάθε µονάδα παραγωγής ψυκτικής ενέργειας καλύπτει µέρος ή το σύνολο του απαιτούµενου 

ψυκτικού φορτίου της εκάστοτε θερµικής ζώνης. Όταν το απαιτούµενο ψυκτικό φορτίο για µια θερµική 

ζώνη καλύπτεται µε περισσότερες από µία µονάδες παραγωγής ψύξης (εκτός των εφεδρικών), το 

ποσοστό κάλυψης του φορτίου ανά µονάδα ψύξης κατανέµεται βάσει της αποδιδόµενης ψυκτικής 

ισχύος του εκάστοτε συστήµατος παραγωγής ψύξης.  



 99 

Ιδιαίτερα για τα συστήµατα ψύξης των κτηρίων κατοικίας, το ποσοστό κάλυψης του συνολικού 

ψυκτικού φορτίου µπορεί να περιοριστεί µέχρι και 50%, όπως και στο κτήριο αναφοράς. ∆ιευκρινίζεται 

ωστόσο, πως ακόµη και για τα κτήρια κατοικιών, όταν το σύστηµα ψύξης καλύπτει τµήµα του κτηρίου 

µεγαλύτερο από 50% και είναι κεντρικό χωρίς δυνατότητα κάλυψης µερικών µόνο χώρων, τότε το 

συνολικό ποσοστό κάλυψης θα πρέπει να αντιστοιχεί στην πραγµατικότητα και όχι να περιορίζεται στο 

50% (π.χ. κεντρική καναλάτη µονάδα που λειτουργεί ενιαία για όλη την κατοικία µε κάλυψη 70%, θα 

πρέπει να αξιολογηθεί µε ποσοστό κάλυψης στους υπολογισµούς 70%). 

 

 

4.2.4. Ανεµιστήρες οροφής 

Οι ανεµιστήρες οροφής βελτιώνουν τις συνθήκες θερµικής άνεσης σε κλιµατιζόµενους και µη 

κλιµατιζόµενους χώρους, προκαλώντας την κυκλοφορία του εσωτερικού αέρα µε ταχύτητα 0,5 - 0,8 

m/s. Σε κλιµατιζόµενα κτήρια επιτρέπουν τη ρύθµιση του θερµοστάτη µιας κλιµατιστικής µονάδας σε 

υψηλότερη θερµοκρασία (2 - 3οC), µειώνοντας έτσι την κατανάλωση ενέργειας για κλιµατισµό. Οι 

συνηθισµένοι ανεµιστήρες οροφής είναι αποτελεσµατικοί σε µια ακτίνα µέχρι και 1,8 m από το κέντρο 

του ανεµιστήρα και για ύψος εγκατάστασης 2,5 m επάνω από το δάπεδο. Για τους υπολογισµούς η 

µέση επιφάνεια κάλυψης του δαπέδου από έναν ανεµιστήρα οροφής λαµβάνεται ίση µε 10m2. 

Οι ανεµιστήρες οροφής λαµβάνονται υπόψη στους υπολογισµούς του ψυκτικού φορτίου, όταν 

καλύπτουν τουλάχιστον το 50% της επιφάνειας του κτηρίου ή της θερµικής ζώνης. Σε περίπτωση που 

οι ανεµιστήρες οροφής καλύπτουν πλήρως το κτήριο ή τη θερµική ζώνη, ο υπολογισµός του ψυκτικού 

φορτίου γίνεται µε θερµοκρασία εσωτερικού χώρου 3οC µεγαλύτερη από την επιθυµητή θερµοκρασία 

σύµφωνα µε τον πίνακα 2.2. Σε περίπτωση µερικής κάλυψης, οι υπολογισµοί γίνονται µε βάση τον 

πίνακα 4.6. 

Η κατανάλωση ενέργειας των ανεµιστήρων οροφής υπολογίζεται µε ισχύ 55 W ανά ανεµιστήρα και  

χρόνο λειτουργίας ανάλογα µε το χρόνο λειτουργίας του κτηρίου ή της θερµικής ζώνης. 

 

Πίνακας 4.6. Προσαύξηση θερµοκρασίας εσωτερικού χώρου ανάλογα µε το ποσοστό του κτηρίου ή της 

θερµικής ζώνης που καλύπτεται από ανεµιστήρες οροφής. 

Ποσοστό κτηρίου ή θερµικής ζώνης [%]  50 60 70 80 90 100 

Προσαύξηση θερµοκρασίας [οC ] 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

 

 

 

4.3. ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΨΥΞΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ  

Με στόχο τη µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας και τον περιορισµό των θερµικών απωλειών θα 

πρέπει να προβλέπεται κατά το σχεδιασµό των δικτύων διανοµής η διέλευσή τους µέσω θερµικά 

προστατευµένων χώρων και να αποφεύγεται η διέλευσή τους από εξωτερικούς χώρους. Σε 

περιπτώσεις που είναι αναπόφευκτη η διέλευσή των δικτύων από εξωτερικούς χώρους (π.χ. µονάδα 

παραγωγής εγκατεστηµένη σε άλλο από το εξυπηρετούµενο κτήριο, διέλευση από αεριζόµενα 

κανάλια / φρεάτια του ίδιου κτηρίου, διέλευση επί εξωτερικών τοίχων κ.τ.λ.), τότε θα πρέπει να 

εφαρµόζεται ικανή θερµοµόνωση των δικτύων διανοµής και αεραγωγών. Σ' αυτήν την περίπτωση, 

προκειµένου να εξασφαλίζεται και η καλή κατάσταση των µονώσεων στην πορεία του χρόνου, 

επιβάλλεται να τοποθετείται και µηχανική προστασία στις σωληνώσεις (π.χ. χιτώνια από πλαστικούς 

σωλήνες, φύλλα αλουµινίου, συνθετικά υφάσµατα επένδυσης αεραγωγών κ.ά.). 
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Για τον περιορισµό των θερµικών απωλειών στα δίκτυα διανοµής, σε όλα τα νέα και ριζικώς 

ανακαινιζόµενα κτήρια, θα πρέπει να υπάρχει κατ’ ελάχιστο η προβλεπόµενη θερµοµόνωση αλλά και 

τα συστήµατα αντιστάθµισης, όπως προδιαγράφονται στο άρθρο 8 του Κ.Εν.Α.Κ., στο οποίο 

αναφέρονται τα εξής: 

� Όλα τα δίκτυα διανοµής (νερού ή αλλού µέσου) της κεντρικής θέρµανσης ή της εγκατάστασης 

ψύξης ή του συστήµατος Ζ.Ν.Χ. διαθέτουν θερµοµόνωση, όπως καθορίζεται µε αυτήν την 

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. Ιδιαίτερα οι εγκαταστάσεις δικτύων που διέρχονται από εξωτερικούς χώρους 

(χώρους εκτεθειµένους στον εξωτερικό αέρα) διαθέτουν κατ΄ ελάχιστο πάχος θερµοµόνωσης 

19 mm για θέρµανση ή/και ψύξη χώρων και 13 mm για Ζ.Ν.Χ., µε συντελεστή θερµικής 

αγωγιµότητας θερµοµονωτικού υλικού λ = 0,040 W/(m·K) στους 20οC. 

� Οι αεραγωγοί διανοµής κλιµατιζόµενου αέρα (προσαγωγής και ανακυκλοφορίας), που 

διέρχονται από εξωτερικούς χώρους (χώρους εκτεθειµένους στον εξωτερικό αέρα) των 

κτηρίων, διαθέτουν θερµοµόνωση µε συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας θερµοµονωτικού 

υλικού λ = 0,040 W/(m·K) και πάχος θερµοµόνωσης τουλάχιστον 40 mm, ενώ για διέλευση σε 

εσωτερικούς χώρους το αντίστοιχο πάχος είναι 30 mm. 

� Τα δίκτυα διανοµής θερµού και ψυχρού µέσου διαθέτουν σύστηµα αντιστάθµισης για την 

αντιµετώπιση των µερικών φορτίων ή άλλο ισοδύναµο σύστηµα µείωσης της κατανάλωσης 

ενέργειας υπό µερικό φορτίο. 

 

 

4.3.1. ∆ίκτυα διανοµής και αεραγωγών κτηρίου αναφοράς  

Για το κτήριο αναφοράς, τα δίκτυα διανοµής (νερού ή αλλού µέσου) της κεντρικής θέρµανσης ή της 

εγκατάστασης ψύξης ή του συστήµατος Ζ.Ν.Χ. διαθέτουν θερµοµόνωση µε συντελεστή θερµικής 

αγωγιµότητας θερµοµονωτικού υλικού λ = 0,040 W/(m·K) (στους 20οC) και πάχος θερµοµόνωσης 

όπως αναφέρεται στον πίνακα 4.7., ανάλογα µε τη χρήση και τους χώρους διέλευσης.  

 

Πίνακας 4.7. Πάχη θερµοµόνωσης σωληνώσεων για τις εγκαταστάσεις θέρµανσης, ψύξης, κλιµατισµού και 

ζεστού νερού χρήσης. 

Πάχος θερµοµόνωσης µε ισοδύναµο λ = 0,040 (W/(m·K)) στους 20oC 

Με διέλευση σε εσωτερικούς χώρους Με διέλευση σε εξωτερικούς χώρους 

∆ιάµετρος σωλήνα Πάχος µόνωσης ∆ιάµετρος σωλήνα Πάχος µόνωσης 

Για σωληνώσεις εγκαταστάσεων θέρµανσης, ψύξης, κλιµατισµού 

από ½˝ έως  ¾˝ 9 mm από ½˝ έως  2˝ 19 mm 

από 1˝ έως 1½ ˝ 11 mm από 2˝ έως 4˝ 21 mm 

από 2˝ έως 3˝ 13 mm µεγαλύτερη από 4˝ 25 mm 

µεγαλύτερη από 3˝ 19 mm   

Για σωληνώσεις εγκαταστάσεων ζεστού νερού χρήσης 

ανεξαρτήτου διαµέτρου 9 mm ανεξαρτήτου διαµέτρου 13 mm 

 

Ιδιαίτερα για διέλευση σωληνώσεων από εξωτερικούς χώρους (χώρους εκτεθειµένους στον 

εξωτερικό αέρα) θα πρέπει να προβλέπεται η προστασία της θερµοµόνωσης µε φύλλα γαλβανισµένης 

λαµαρίνας ή/και φύλλα αλουµινίου ή/και άλλο κατάλληλο υλικό. 
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Αντίστοιχα, για το κτήριο αναφοράς οι αεραγωγοί διανοµής κλιµατιζόµενου αέρα (προσαγωγής και 

ανακυκλοφορίας) που διέρχονται από εξωτερικούς χώρους των κτηρίων διαθέτουν θερµοµόνωση µε 

τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν παραπάνω, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Κ.Εν.Α.Κ.  

Τα δίκτυα διανοµής θερµού και ψυχρού µέσου διαθέτουν σύστηµα αντιστάθµισης για την 

αντιµετώπιση των µερικών φορτίων ή άλλο ισοδύναµο σύστηµα µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας 

υπό  µερικό φορτίο.  

Σε περίπτωση που το υπό µελέτη ή προς επιθεώρηση κτήριο ή τµήµα αυτού δεν διαθέτει σύστηµα 

θέρµανσης ή/και ψύξης, σύµφωνα µε τον Κ.Εν.Α.Κ. λαµβάνεται υπόψη για τους υπολογισµούς ότι 

θερµαίνεται και ψύχεται. Σ' αυτήν την περίπτωση οι απώλειες του δικτύου διανοµής λαµβάνονται 5%, 

εκτός από το κτήριο αναφοράς για κατοικία που διαθέτει τοπικές αντλίες θερµότητας για ψύξη και οι 

απώλειες δικτύου διανοµής ψύξη λαµβάνονται µηδενικές. 

 

 

4.3.2. Γραµµική θερµική µετάδοση δικτύων διανοµής 

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15316.2.3:2008, το βέλτιστο πάχος µόνωσης στα δίκτυα 

διανοµής είναι ίσο µε την εξωτερική ακτίνα του σωλήνα, όπου εκτιµάται ότι η γραµµική θερµική 

µετάδοση ψ είναι περίπου 0,2 W/(m·K). Αυτό δεν είναι απαραίτητο να εφαρµοστεί, αφού η αύξηση του 

πάχους της θερµοµόνωσης πέρα από ένα συγκεκριµένο πάχος δεν επιφέρει την ανάλογη µείωση 

θερµικών / ψυκτικών απωλειών. Για τα δίκτυα διανοµής θέρµανσης / ψύξης / κλιµατισµού που τηρούν 

τις παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις θερµοµόνωσης (πίνακας 4.7.) η γραµµική θερµική µετάδοση ψd 

υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση: 

 

Dh
1

d
D

ln
λ2

1
π

ψ

αα

d

⋅
+⋅

⋅

=   [4.5.] 

όπου: λ [W/(m·K)] η θερµική αγωγιµότητα της µόνωσης, 

 D [m] η εξωτερική διάµετρος του σωλήνα µαζί µε την µόνωση, 

 dα [m] η εξωτερική διάµετρος του σωλήνα σε m και 

 hα [W/(m2·K)] ο συντελεστής µεταφοράς θερµότητας εξωτερικά του µονωµένου σωλήνα. 

Αν η µόνωση του σωλήνα αποτελείται από n στρώσεις διαφορετικών υλικών µόνωσης 

(διαφορετικής θερµικής αγωγιµότητας και πάχους), τότε η γραµµική θερµική µετάδοση υπολογίζεται 

από αναλυτικούς υπολογισµούς. 

Στους πίνακες 4.8. (χαλκοσωλήνες), 4.9. (χαλυβδοσωλήνες), 4.10. (πλαστικοί σωλήνες) δίνεται η 

γραµµική θερµική µετάδοση για διάφορες διατοµές σωλήνων και πάχη µόνωσης.  

• Οι ανοιχτόχρωµες σκιαγραφήσεις αφορούν στην ελάχιστη επιτρεπόµενη γραµµική θερµική 

µετάδοση για τα δίκτυα διανοµής µε διέλευση µέσω εσωτερικών χώρων,  

• ενώ οι σκουρόχρωµες σκιαγραφήσεις αφορούν στην ελάχιστη επιτρεπόµενη γραµµική θερµική 

µετάδοση για τα δίκτυα διανοµής µε διέλευση σε εξωτερικούς χώρους.  

 

Οι απώλειες ανά τρέχον µέτρο του δικτύου διανοµής θέρµανσης / ψύξης QΣ [W/m], εκτός από την 

γραµµική θερµική µετάδοση ψd [W/(m.K)], εξαρτώνται κυρίως από τη θερµοκρασία του χώρου 

διέλευσης [Tα] και τη θερµοκρασία του µέσου διανοµής στο δίκτυο [Τi]. 

 )TT(Q id αΣ −⋅ψ=   [4.6.] 

 

 



 102 

Πίνακας 4.8. Γραµµική θερµική µετάδοση ψd [W/(m.K)] για χαλκοσωλήνες. 

Γραµµική θερµική µετάδοση (ψd) σε W/(m·K) 

Πάχος µόνωσης σε mm  [ λ = 0,040 W/(m·K) στους 20oC] 

Εξωτερική 
διάµετρος 

[mm] 
Χωρίς 
µόνωση 9 11 13 19 21 25 32 42 54 

15 0,30 0,15 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 0,09 

18 0,52 0,22 0,21 0,20 0,17 0,17 0,16 0,14 0,13 0,11 

22 0,59 0,25 0,24 0,22 0,19 0,19 0,18 0,16 0,14 0,13 

28 0,72 0,28 0,26 0,25 0,22 0,21 0,20 0,18 0,16 0,14 

35 0,87 0,33 0,31 0,29 0,25 0,24 0,22 0,20 0,18 0,15 

42 1,00 0,37 0,34 0,32 0,28 0,27 0,25 0,22 0,20 0,17 

54 1,22 0,42 0,39 0,37 0,32 0,31 0,28 0,25 0,22 0,19 

64 1,44 0,47 0,44 0,41 0,36 0,34 0,32 0,28 0,25 0,21 

76 1,62 0,54 0,50 0,47 0,41 0,39 0,36 0,32 0,28 0,23 

89 1,82 0,61 0,57 0,54 0,46 0,44 0,40 0,36 0,31 0,26 

108 2,07 0,69 0,65 0,61 0,52 0,50 0,46 0,40 0,35 0,29 

133 2,38 0,78 0,73 0,69 0,59 0,57 0,52 0,46 0,40 0,33 

159 2,75 0,91 0,85 0,80 0,69 0,66 0,60 0,53 0,46 0,37 

219 3,64 1,22 1,14 1,07 0,91 0,86 0,79 0,69 0,59 0,48 

267 4,28 1,45 1,35 1,27 1,07 1,02 0,94 0,82 0,70 0,56 

 

Πίνακας 4.9. Γραµµική θερµική µετάδοση ψd [W/(m.K)] για χαλυβδοσωλήνες. 

Γραµµική θερµική µετάδοση (ψd) σε W/(m·K) 

Πάχος µόνωσης σε mm  [ λ = 0,040 W/(m·K) στους 20oC] 

∆ιάµετρος 
σωλήνα 

(″) 
Χωρίς 
µόνωση 9 11 13 19 21 25 32 42 54 

½″ 0,37 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 0,09 

¾″ 0,53 0,20 0,19 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 

1″ 0,67 0,25 0,23 0,22 0,19 0,19 0,17 0,16 0,14 0,12 

1¼″ 0,77 0,27 0,25 0,24 0,21 0,20 0,19 0,17 0,15 0,13 

1½″ 0,94 0,32 0,30 0,28 0,24 0,24 0,22 0,20 0,18 0,15 

2″ 1,06 0,35 0,33 0,31 0,27 0,26 0,24 0,22 0,19 0,17 

2½″ 1,29 0,41 0,38 0,36 0,31 0,30 0,28 0,25 0,22 0,19 

3″ 1,69 0,50 0,47 0,44 0,38 0,37 0,34 0,30 0,26 0,22 

4″ 1,81 0,56 0,53 0,50 0,43 0,41 0,38 0,34 0,29 0,25 

5″ 2,03 0,64 0,60 0,56 0,49 0,46 0,43 0,38 0,33 0,28 

6″ 2,37 0,74 0,69 0,65 0,56 0,54 0,50 0,44 0,38 0,32 

7″ 2,73 0,85 0,80 0,75 0,64 0,62 0,57 0,50 0,44 0,36 

8″ 3,23 0,96 0,90 0,85 0,73 0,70 0,65 0,57 0,49 0,40 
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Πίνακας 4.10. Γραµµική θερµική µετάδοση ψd [(W/(m.K)] για πλαστικούς σωλήνες. 

Γραµµική θερµική µετάδοση (ψd) σε W/(m·K) 

Πάχος µόνωσης σε mm  [ λ = 0,040 W/(m·K) στους 20oC] 

Εξωτερική 
διάµετρος 

[mm] 
Χωρίς 
µόνωση 9 11 13 19 21 25 32 42 54 

15 0,30 0,15 0,14 0,14 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,09 

18 0,51 0,22 0,20 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,11 

22 0,58 0,25 0,23 0,22 0,19 0,18 0,17 0,16 0,14 0,12 

28 0,70 0,28 0,26 0,24 0,21 0,20 0,19 0,17 0,15 0,13 

35 0,84 0,32 0,30 0,28 0,25 0,24 0,22 0,20 0,17 0,15 

42 0,97 0,36 0,34 0,32 0,27 0,26 0,24 0,22 0,19 0,17 

54 1,18 0,41 0,38 0,36 0,31 0,30 0,28 0,25 0,22 0,19 

64 1,39 0,46 0,43 0,41 0,35 0,34 0,31 0,28 0,24 0,21 

76 1,57 0,53 0,50 0,47 0,40 0,38 0,35 0,31 0,27 0,23 

89 1,76 0,60 0,56 0,53 0,45 0,43 0,40 0,35 0,30 0,25 

108 1,99 0,68 0,64 0,60 0,51 0,49 0,45 0,40 0,34 0,28 

133 2,28 0,77 0,72 0,68 0,58 0,56 0,51 0,45 0,39 0,32 

159 2,64 0,90 0,84 0,79 0,67 0,64 0,59 0,52 0,45 0,37 

219 3,50 1,20 1,12 1,05 0,89 0,85 0,78 0,68 0,58 0,47 

267 4,12 1,43 1,33 1,25 1,06 1,01 0,92 0,80 0,68 0,55 

 

 

4.3.3. Εκτίµηση µήκους δικτύων διανοµής 

Αν είναι γνωστό το µήκος των επί µέρους τµηµάτων του δικτύου διανοµής, καθώς και οι απώλειες 

QΣ για κάθε τµήµα του δικτύου, τότε µπορούν να εκτιµηθούν και οι συνολικές απώλειες του δικτύου 

στη µονάδα του χρόνου.  

Σε άλλη περίπτωση, όπου το δίκτυο διανοµής είναι άδηλο και µη καταγεγραµµένο, το µήκος των 

δικτύων µπορεί να εκτιµηθεί µε µια απλοποιηµένη µέθοδο σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

15316.2.3:2008. Σ' αυτήν την περίπτωση τα µήκη των σωλήνων των δικτύων διανοµής θέρµανσης / 

ψύξης διαχωρίζονται σε τρία τµήµατα: 

• Τµήµα V, το οποίο περιλαµβάνει το οριζόντιο µήκος σωλήνων LV [m], από το σύστηµα 

παραγωγής (θέρµανσης / ψύξης) προς τα κατακόρυφα τµήµατα του δικτύου. Αυτοί είναι οι 

κεντρικοί οριζόντιοι σωλήνες, οι οποίοι συνήθως βρίσκονται µέσα στο λεβητοστάσιο ή 

ψυχροστάσιο ή σε µη θερµαινόµενους / ψυχόµενους χώρους (π.χ. υπόγεια, σοφίτες) ή σε 

εξωτερικούς χώρους (πυλωτές, οροφές) και σπανιότερα σε θερµαινόµενους χώρους. 

• Τµήµα S, το οποίο περιλαµβάνει το µήκος των κατακόρυφων σωλήνων LS [m], που συνήθως 

διέρχονται µέσα από φρεάτια (σε εσωτερικούς ή/και εξωτερικούς χώρους του κτηρίου) ή µέσα 

από θερµαινόµενους / ψυχόµενους εσωτερικούς χώρους ή µέσα από µη θερµαινόµενους / 

ψυχόµενους χώρους του κτηρίου (π.χ. κοινόχρηστους χώρους).  

• Τµήµα Α, το οποίο περιλαµβάνει το µήκος των οριζόντιων σωλήνων, LΑ, [m], που ενώνουν τις 

κατακόρυφες στήλες µε τις τερµατικές µονάδες (σώµατα καλοριφέρ, µονάδες ανεµιστήρα 

στοιχείου, Κ.Κ.Μ κ.ά.). Συνήθως αποτελούν αυτόνοµα κυκλώµατα (π.χ. µονοσωλήνιο σύστηµα 
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θέρµανσης) µε ξεχωριστό συλλέκτη. Αυτοί οι σωλήνες έχουν ελεγχόµενη κυκλοφορία ανάλογα 

µε την τερµατική µονάδα. 

 

 

4.3.4. Απώλειες δικτύων διανοµής 

Για την εκτίµηση της πραγµατικής κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρµανση ή/και ψύξη ή/και 

κλιµατισµό ενός κτηρίου λαµβάνονται υπόψη και οι θερµικές / ψυκτικές απώλειες από τα δίκτυα 

διανοµής (θερµικού ή/και ψυκτικού µέσου), καθώς και από τους αεραγωγούς κλιµατισµού 

προσαγωγής και απαγωγής αέρα. Ο βαθµός θερµικής / ψυκτικής απόδοσης ενός δικτύου διανοµής, 

προσδιορίζεται από το µέγεθος των απωλειών του δικτύου διανοµής, οι οποίες εξαρτώνται από: 

• τη θερµοµόνωση του δικτύου διανοµής, 

• το µήκος και τη διατοµή του δικτύου διανοµής, 

• τη θερµοκρασία του νερού (ή άλλου µέσου) στο δίκτυο, 

• το χώρο διέλευσης του δικτύου διανοµής (θερµαινόµενος, µη θερµαινόµενος, εξωτερικό 

περιβάλλον κ.ά.), 

• την παλαιότητα του δικτύου, τις φθορές της µόνωσης κ.ά. 

Στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15316.2-3:2008, δίνεται αναλυτική µεθοδολογία για τον υπολογισµό των 

θερµικών απωλειών ενός δικτύου διανοµής θέρµανσης ή/και ψύξης του κτηρίου ή/και της θερµικής 

ζώνης. Αυτή η µεθοδολογία είναι αρκετά αναλυτική και χρονοβόρα, αφού απαιτείται ακριβής 

προσδιορισµός της γεωµετρίας του δικτύου διανοµής (µήκος, διατοµές κ.ά.), των τοπικών 

αντιστάσεων (βάνες, διαστολές, συστολές, µετρητές κ.ά.), της ποιότητας και γεωµετρίας της 

θερµοµόνωσης (πάχος, συντελεστής θερµοπερατότητας κ.ά.), της θερµοκρασίας του θερµικού / 

ψυκτικού µέσου, του χρόνου λειτουργίας του συστήµατος (διακοπτόµενη ή συνεχής λειτουργία, 

θερµοστατικά ελεγχόµενη κ.ά.) της θερµοκρασίας των χώρων διέλευσης των σωληνώσεων, της 

ποιότητας των σωληνώσεων (τραχύτητα, συντελεστής θερµοπερατότητας κ.ά.) και άλλων τεχνικών 

χαρακτηριστικών. Στις περισσότερες περιπτώσεις κτηρίων και ιδιαίτερα για όσα διαθέτουν παλιές 

εγκαταστάσεις θέρµανσης / ψύξης / κλιµατισµού, αυτά τα στοιχεία είναι δύσκολο να καταγραφούν και 

να προσδιοριστούν µε ακρίβεια ή ακόµη και κατά προσέγγιση. 

Προκειµένου να απλοποιηθούν οι υπολογισµοί της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου και µε βάση 

τη µεθοδολογία του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 15316.2.3:2008 εκτιµήθηκε το ποσοστό απωλειών των 

δικτύων διανοµής. Στον πίνακα 4.11. δίνονται τυπικές τιµές για το ποσοστό απωλειών κεντρικών 

συστηµάτων διανοµής θέρµανσης / ψύξης σε σχέση µε την εγκατεστηµένη ισχύ της µονάδας 

παραγωγής, το είδος µόνωσης των σωληνώσεων και τους χώρους διέλευσης. Το ποσοστό απωλειών 

αναφέρεται επί του συνόλου της θερµικής ή ψυκτικής ενέργειας που µεταφέρει το δίκτυο. Αυτές οι 

τιµές λαµβάνονται για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου. 

 Στις απώλειες των δικτύων διανοµής προστίθενται και οι απώλειες από τους αεραγωγούς 

κεντρικών κλιµατιστικών µονάδων (Κ.Κ.Μ.) που διανύουν µεγάλες αποστάσεις. Όταν οι αεραγωγοί 

διέρχονται µέσα από εσωτερικούς χώρους, οι θερµικές απώλειες τους είναι σχετικά χαµηλές λόγω της 

µικρής θερµοκρασιακής διαφοράς και κατά συνέπεια, δεν λαµβάνονται υπόψη για τους υπολογισµούς 

της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου.  

Αντίθετα, σε περίπτωση διέλευσης από εξωτερικούς χώρους του κτηρίου, οι θερµικές απώλειες 

αυξάνονται. Για αεραγωγούς που διέρχονται από εξωτερικούς χώρους και είναι µονωµένοι σύµφωνα 

µε τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ., που αναφέρονται στην παράγραφο 4.3.1, τα ποσοστά 

απωλειών του πίνακα 4.11. λαµβάνονται αυξηµένα κατά 2% για θέρµανση και 1% για ψύξη, κατά 

περίπτωση. Για αεραγωγούς χωρίς ή µε ανεπαρκή µόνωση (δηλαδή όταν δεν πληρούνται οι ελάχιστες 
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απαιτήσεις), τα ποσοστά θερµικών απωλειών του πίνακα 4.11. λαµβάνονται αυξηµένα κατά 5% για 

θέρµανση και 3,5% για ψύξη, κατά περίπτωση. 

 

Πίνακας 4.11. Ποσοστό θερµικών/ψυκτικών απωλειών (%) δικτύου διανοµής κεντρικής εγκατάστασης 

θέρµανσης ή/και ψύξης ως προς τη συνολική θερµική / ψυκτική ισχύ που µεταφέρει το δίκτυο. 

∆ιέλευση σε εσωτερικούς χώρους ή/και 20%  
σε εξωτερικούς χώρους 

∆ιέλευση > 20%  
σε εξωτερικούς χώρους 

Θερµική 
ή ψυκτική 
ισχύς 
δικτύου 
διανοµής  

Μόνωση
1 

κτηρίου 
αναφοράς 

Μόνωση
2 ίση 

µε την ακτίνα 
σωλήνων 

Ανεπαρκή

ς µόνωση3 
Χωρίς 
µόνωση 

Μόνωση 
κτηρίου 
αναφοράς 

Μόνωση ίση 
µε την ακτίνα 
σωλήνων 

Χωρίς ή µε 
ανεπαρκή 
µόνωση 

[kW] [ % ] [ % ] [ % ] [ % ] [ % ] [ % ] [ % ] 

∆ίκτυα διανοµής θέρµανσης µε υψηλές θερµοκρασίες προσαγωγής θερµικού µέσου (≥60oC) 

20 - 100 5,5 4,5 11,0 14,0 8,0 6,5 17,0 

100 - 200 4,0 3,0 8,5 12,0 7,2 5,7 15,5 

200 - 300 3,0 2,5 6,5 10,5 6,0 4,2 14,2 

300 - 400 2,5 2,0 5,0 9,2 3,8 2,7 13,1 

> 400 2,0 1,5 4,0 7,0 3,0 2,0 12,0 

∆ίκτυα διανοµής θέρµανσης µε χαµηλές θερµοκρασίες προσαγωγής θερµικού µέσου (<60oC) 

20 - 100 3,5 3,0 8,0 9,0 4,5 3,7 11,0 

100 -2 00 2,7 2,2 7,2 8,3 4,0 3,1 10,4 

200 - 300 2,0 1,8 6,0 6,2 3,3 2,5 10,0 

300 - 400 1,5 1,2 4,5 5,0 2,2 1,8 9,7 

> 400 1,2 0,8 3,3 4,0 1,7 1,0 9,5 

∆ίκτυα διανοµής ψύξης  

20 - 100 2,0 1,5 3,0 4,5 2,5 2,0 6,7 

100 - 200 1,8 1,4 2,8 3,6 2,3 1,9 5,9 

200 - 300 1,5 1,1 2,2 3,0 2,0 1,6 5,1 

300 - 400 1,2 0,7 1,8 2,4 1,5 1,2 4,5 

> 400 0,7 0,4 1,1 2,0 1,0 0,8 4,0 
1  Για µόνωση σωλήνων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του πίνακα 4.7. 
2  Για µόνωση σωλήνων µε πάχος ίσο µε την ακτίνα του σωλήνα. 
3  Ανεπαρκής µόνωση του δικτύου ή κλάδου (τµήµατος) αυτού λόγω φθορών. Συνδέσεις και βάνες χωρίς µόνωση. 

 

Σε περίπτωση ύπαρξης άνω του ενός δικτύων διανοµής στο κτήριο ή στη θερµική ζώνη, απαιτείται 

ο προσδιορισµός µίας µόνο απόδοσης δικτύου, η οποία θα είναι σταθµισµένη. Κατά συνέπεια αν 

υπάρχουν άνω του ενός δίκτυα διανοµής (που τροφοδοτούνται από διαφορετικές µονάδες 

παραγωγής) στο κτήριο ή στη θερµική ζώνη και παρουσιάζουν διαφορετική ποιότητα και επάρκεια 

(ποσότητα) θερµοµόνωσης, τότε η απόδοσή τους λαµβάνεται ενιαία και ίση µε αυτήν του τµήµατος 

που βρίσκεται στη χειρότερη ποιοτικά κατάσταση. Για το κάθε δίκτυο διανοµής η απόδοση λαµβάνεται 

ανάλογα µε τη θερµική ισχύ που µεταφέρει (πίνακας 4.11.). 

Για τοπικά συστήµατα παραγωγής θερµότητας ή/και ψύξης, όπως τοπικοί λέβητες εσωτερικού ή 

εξωτερικού χώρου ή τοπικές αντλίες θερµότητας, στα οποία δεν υπάρχει δίκτυο διανοµής, οι απώλειες 
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διανοµής θεωρούνται µηδενικές για το υπό µελέτη/επιθεώρηση κτήριο, καθώς και για το κτήριο 

αναφοράς κατοικίας που διαθέτει τοπικές αντλίες θερµότητας. 

 

 

 

4.4. ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ) 

Οι τερµατικές µονάδες εκποµπής είναι τα στοιχεία των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρµανσης / 

ψύξης, τα οποία τελικά αποδίδουν τη θερµική ή/και ψυκτική ενέργεια στους χώρους. Είναι θερµαντικά 

σώµατα ακτινοβολίας ή µονάδες επαγωγής (convectors), ενδοδαπέδια συστήµατα θέρµανσης / 

δροσισµού, ενδοτοίχια συστήµατα θέρµανσης / δροσισµού, µονάδες ανεµιστήρα στοιχείου κ.ά. Η 

πραγµατική απόδοση της απαιτούµενης θερµότητας / ψύξης από τις τερµατικές µονάδες, εξαρτάται 

κυρίως από τις εξής παραµέτρους: 

� από τον τύπο του συστήµατος εκποµπής: άµεσης απόδοσης (π.χ. θερµοποµποί), 

ενσωµατωµένα συστήµατα (ενδοδαπέδιο, ενδοτοίχιο κ.ά.), µονάδες κυκλοφορίας αέρα 

(αερόθερµα, µονάδες ανεµιστήρα στοιχείου - fan coils κ.ά., 

� από τη θέση του συστήµατος εκποµπής µέσα στο χώρο, ενσωµατωµένο ή µη σε δοµικό 

στοιχείο, 

� από την οµοιοµορφία διανοµής της ενέργειας (θερµοκρασιακή και υδραυλική ισορροπία 

δικτύου),  

� από το σύστηµα ελέγχου  της εσωτερικής θερµοκρασίας του χώρου θέρµανσης / ψύξης (δεν 

επηρεάζει την απόδοση της ίδιας της συσκευής αλλά εµµέσως τη συνολική απόδοση του 

συστήµατος µεταφοράς της ενέργειας στους χώρους). 

 

 

4.4.1. Τερµατικές µονάδες κτηρίου αναφοράς  

Σύµφωνα µε την παράγραφο 3.3. του άρθρου 8 του Κ.Εν.Α.Κ., για τις τερµατικές µονάδες του 

κτηρίου αναφοράς ισχύουν τα εξής: 

• Ο τύπος των τερµατικών µονάδων, καθώς και η διάταξη και το µήκος των σωληνώσεων 

διανοµής θέρµανσης και ψύξης των χώρων λαµβάνονται ίδια µε αυτά του εξεταζόµενου 

κτηρίου. Κατά συνέπεια η απόδοση τερµατικών µονάδων του κτηρίου αναφοράς είναι η ίδια µε 

του εξεταζόµενου κτηρίου.  

• Για τις τερµατικές µονάδες ανεµιστήρα στοιχείου (fancoil) του κτηρίου αναφοράς, η ισχύς των 

ανεµιστήρων λαµβάνεται ίση µε του εξεταζόµενου κτηρίου.  

Σε περίπτωση που το υπό µελέτη ή προς επιθεώρηση κτήριο ή τµήµα αυτού δεν διαθέτει σύστηµα 

θέρµανσης ή/και ψύξης, για τους υπολογισµούς θεωρείται σύµφωνα µε τον Κ.Εν.Α.Κ. ότι θερµαίνεται 

και ψύχεται. Σ' αυτήν την περίπτωση η απόδοση των τερµατικών µονάδων λαµβάνεται ίση προς 93% 

(0,93). 

Όταν το εξεταζόµενο κτήριο του τριτογενούς τοµέα διαθέτει µόνο κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες 

(ΚΚΜ) διαχείρισης αέρα για την κάλυψη του θερµικού ή ψυκτικού φορτίου, η απόδοση εκποµπής 

θερµικής ή ψυκτικής ενέργειας για το κτήριο αναφοράς είναι 100%. Όταν το κτήριο κατοικίας διαθέτει 

κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες (Κ.Κ.Μ.) διαχείρισης αέρα για την κάλυψη του θερµικού ή ψυκτικού 

φορτίου, το κτήριο αναφοράς δεν διαθέτει Κ.Κ.Μ. και η απόδοση εκποµπής θερµικής ή ψυκτικής 

ενέργειας είναι 93%. 
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4.4.2. Τερµατικές µονάδες απόδοσης θερµότητας  

Οι συνήθεις τερµατικές µονάδες για εγκαταστάσεις θέρµανσης είναι: θερµαντικά σώµατα άµεσης 

απόδοσης (καλοριφέρ), ενδοδαπέδια συστήµατα θέρµανσης, ενδοτοίχια συστήµατα και µονάδες 

ανεµιστήρα στοιχείου (fancoil). Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15316.2.1:2008 εκτιµάται ο 

βαθµός απόδοσης (nem,t) των τερµατικών µονάδων (εκποµπής θερµότητας) του δικτύου θέρµανσης 

βάσει της ακόλουθης σχέσης: 

 
hydrimrad

em
t,em fff

n
n

⋅⋅
=   [4.7.] 

όπου: frad ο παράγοντας για την αποτελεσµατικότητα της ακτινοβολίας των τερµατικών µονάδων 

και εξαρτάται από το ύψος των χώρων που θερµαίνονται. Ισχύει µόνο για τις 

τερµατικές µονάδες ακτινοβολίας, ενώ για τα υπόλοιπα συστήµατα ισούται µε µονάδα, 

σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 

Για τερµατικές µονάδες θέρµανσης σε χώρους frad 

µε ύψος µικρότερο από 4 m 1,00 

µε ύψος ίσο ή µεγαλύτερο από 4 m 0,95 

µε ανακυκλοφορία αέρα για µεγάλα ύψη 1,00 

fim  ο παράγοντας της διακοπτόµενης λειτουργίας µε την έννοια της µείωσης (ρύθµισης) 

της θερµοκρασίας ανά χώρο του κτηρίου, που παίρνει τιµές από τον ακόλουθο 

πίνακα: 

Για τερµατικές µονάδες θέρµανσης: f im 

µε συνεχή λειτουργία 1,00 

µε διακοπτόµενη λειτουργία* 0,97 

  * µε δυνατότητα αυτόµατης ρύθµισης λειτουργίας σε επίπεδο τερµατικής µονάδας 

fhydr  ο παράγοντας για την υδραυλική ισορροπία του δικτύου των τερµατικών µονάδων, 

που παίρνει τιµές από τον ακόλουθο πίνακα:  

Για τερµατικές µονάδες: fhydr 

µε υδραυλικά εξισορροπηµένο σύστηµα 1,00 

µε συστήµατα εκτός ισορροπίας 1,03 

ηem  η απόδοση εκποµπής µια τερµατικής µονάδας και εξαρτάται από: 

• την καθ’ ύψος κατανοµή θερµοκρασίας του αέρα, 

• τον τύπο τερµατικής µονάδας (θερµαντικά σώµατα ακτινοβολίας, µονάδες 

επαγωγής  κ.ά.), 

• τη θέση, το ύψος τοποθέτησης,  

• τη µέση θερµοκρασία της µονάδας εκποµπής, 

• τον τύπο του συστήµατος ελέγχου της θερµοκρασίας του χώρου, ο οποίος 

λαµβάνεται υπόψη µε τους συντελεστές που αναφέρονται στην παράγραφο 5.2, 

• τις ειδικές απώλειες ανάλογα εάν η τερµατική µονάδα είναι άµεσης απόδοσης 

(θερµαντικά σώµατα ακτινοβολίας, µονάδες επαγωγής, µονάδες ανεµιστήρα 

στοιχείου) ή έµµεσης απόδοσης (ενσωµατωµένες τερµατικές µονάδες σε δοµικά 

στοιχεία, π.χ. ενδοδαπέδιο, ενδοτοίχιο κ.ά.).  

Στον πίνακα 4.12. δίνεται η απόδοση εκποµπής ηem για διάφορους τύπους τερµατικών µονάδων 

και ανάλογα µε τη θερµοκρασία θερµαντικού µέσου. 
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Οι θερµάστρες αερίου ή πετρελαίου και τα τυποποιηµένα - πιστοποιηµένα ενεργειακά τζάκια ή τα 

κοινά τζάκια ή οι σόµπες θεωρούνται ως άµεσης απόδοσης σε θερµοκρασία λειτουργίας (90 - 70oC) 

και για τους υπολογισµούς λαµβάνονται οι αποδόσεις εκποµπής του πίνακα 4.12. Για τις τοπικές 

αντλίες θερµότητας η απόδοση εκποµπής των εσωτερικών µονάδων στους υπολογισµούς λαµβάνεται 

ίση προς 93% (0,93). Στον πίνακα 4.13. δίνεται η απόδοση εκποµπής ηem για τοπικές ηλεκτρικές 

τερµατικές µονάδες. 

 

  Πίνακας 4.12. Απόδοση εκποµπής ηem τερµατικών µονάδων θέρµανσης. 

Απόδοση εκποµπής ηem τερµατικών µονάδων θέρµανσης 

Θερµοκρασία µέσου Τ [οC] 
Τύπος τερµατικής µονάδας 

90 - 70 70 - 50 50 - 35 

Άµεσης απόδοσης σε εσωτερικό τοίχο 0,85 0,89 0,91 

Άµεσης απόδοσης σε εξωτερικό τοίχο 0,89 0,93 0,95 

Ενδοδαπέδιο σύστηµα θέρµανσης – – 0,90 

Ενδοτοίχιο σύστηµα θέρµανσης – – 0,87 

Σύστηµα θέρµανσης οροφής – – 0,85 

 

  Πίνακας 4.13. Απόδοση εκποµπής ηem τοπικών ηλεκτρικών µονάδων. 

Τύπος τερµατικής µονάδας 
Απόδοση εκποµπής ηem 
ηλεκτρικών µονάδων 

Τοπικές ηλεκτρικές µονάδες σε εσωτερικό τοίχο 0,91 

Τοπικές ηλεκτρικές µονάδες σε εξωτερικό τοίχο 0,94 

 

Όταν σε ένα κτήριο ή σε µια θερµική ζώνη υπάρχουν περισσότεροι του ενός τύποι τερµατικών 

µονάδων, τότε η συνολική απόδοση εκποµπής λαµβάνεται ως µια µέση σταθµισµένη τιµή, ανάλογα µε 

την απόδοση της κάθε τερµατικής µονάδας και του ποσοστού συµµετοχής της στο σύνολο του 

καλυπτόµενου φορτίου (από το σύνολο των τερµατικών µονάδων).  

Σε περίπτωση προφανών βλαβών και κακοσυντήρησης των τερµατικών µονάδων (κατεστραµµένα 

τµήµατα, διαβρώσεις, διαρροές κ.ά.), η απόδοση των τερµατικών µονάδων εκποµπής λαµβάνεται 

µειωµένη κατά 10%.  

Όταν το κτήριο διαθέτει µόνο κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες (Κ.Κ.Μ.) διαχείρισης αέρα για την 

κάλυψη του συνολικού θερµικού φορτίου, η απόδοση εκποµπής θερµικής ενέργειας λαµβάνεται 100%. 

 

 

4.4.3. Τερµατικές µονάδες απόδοσης ψύξης 

Οι συνήθεις τερµατικές µονάδες για εγκαταστάσεις ψύξης, είναι µονάδες ανεµιστήρα-στοιχείου 

(fancoil), εσωτερικές µονάδες συστηµάτων άµεσης εξάτµισης, τερµατικά στοιχεία αέρα (στόµια δικτύου 

αεραγωγών), ενδοδαπέδια και ενδοτοίχια συστήµατα δροσισµού και ψυχόµενη οροφή.  

Ο βαθµός απόδοσης (nem,t) των τερµατικών µονάδων ψύξης υπολογίζεται από την ακόλουθη 

σχέση: 

 
hydrim

em
t,em ff

n
n

⋅
=   [4.8.] 
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όπου: fim ο παράγοντας της διακοπτόµενης λειτουργίας µε την έννοια της µείωσης (ρύθµισης) 

της θερµοκρασίας ανά χώρο του κτηρίου, που παίρνει τιµές από τον ακόλουθο 

πίνακα: 

Για τερµατικές µονάδες θέρµανσης µε: f im 

συνεχή λειτουργία 1,00 

διακοπτόµενη λειτουργία* 0,97 

  * µε ρύθµιση λειτουργίας σε επίπεδο τερµατικής µονάδας 

 fhydr  ο παράγοντας για την υδραυλική ισορροπία του δικτύου των τερµατικών µονάδων, 

που παίρνει τιµές από τον ακόλουθο πίνακα:  

Για τερµατικές µονάδες µε: f hydr 

υδραυλικά εξισορροπηµένο σύστηµα 1,00 

συστήµατα εκτός ισορροπίας 1,03 

 ηem  η απόδοση εκποµπής της ίδιας της µονάδας.  

Ενδεικτικές τιµές για την απόδοση εκποµπής (ηem) δίνονται στον πίνακα 4.14. 

 

  Πίνακας 4.14. Απόδοση ηem τερµατικών µονάδων ψύξης 

Τύπος τερµατικής µονάδας 
Απόδοση εκποµπής ηem 

µονάδων ψύξης 

Άµεσα συστήµατα:  π.χ. µονάδες ανεµιστήρα στοιχείου (fan-coils), δαπέδου 
ή οροφής, εσωτερικές µονάδες τοπικών συστηµάτων άµεσης εξάτµισης, 
τερµατικά στοιχεία κυκλοφορίας αέρα κ.ά. 

0,93 

Ενσωµατωµένες τερµατικές µονάδες:  π.χ. ενδοτοίχιο, ενδοδαπέδιο, 
ψυχόµενες οροφές 

0,90 

Τοπικές αντλίες θερµότητας  0,93 

 

Όταν σε ένα κτήριο ή σε θερµική ζώνη υπάρχουν περισσότεροι του ενός τύποι τερµατικών 

µονάδων, ως απόδοση εκποµπής λαµβάνεται µια µέση σταθµισµένη τιµή, ανάλογα µε την απόδοση 

κάθε τερµατικής µονάδας και του ποσοστού συµµετοχής (ψυκτική ικανότητα) της στο σύνολο του 

καλυπτόµενου φορτίου (των τερµατικών µονάδων).  

Σε περίπτωση προφανών βλαβών και κακοσυντήρησης (κατεστραµµένα τµήµατα, διαβρώσεις, 

διαρροές κ.ά.) των τερµατικών µονάδων, η απόδοση τερµατικών µονάδων εκποµπής λαµβάνεται 

µειωµένη κατά 10%. 

Όταν το κτήριο διαθέτει µόνο κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες (ΚΚΜ) διαχείρισης αέρα για την 

κάλυψη του συνολικού ψυκτικού φορτίου, η απόδοση εκποµπής ψυκτικής ενέργειας λαµβάνεται 100%. 
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4.5. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / 
ΨΥΞΗΣ 

Κάθε σύστηµα κεντρικής θέρµανσης ή/και ψύξης, διαθέτει βοηθητικά συστήµατα για τον έλεγχο 

λειτουργίας, την κυκλοφορία και διανοµή του θερµού ή/και ψυχρού µέσου κ.ά. Αυτά τα συστήµατα 

µπορεί να είναι αντλίες, κυκλοφορητές, ηλεκτροβάνες, ανεµιστήρες αερισµού (π.χ. λεβητοστασίου), 

ανεµιστήρες τερµατικών µονάδων (π.χ. fancoils), αυτοµατισµοί κ.ά.  

Ιδιαίτερα για τις κεντρικές υδρόψυκτες µονάδες ψύξης, διευκρινίζεται πως η ισχύς του πύργου 

ψύξης λαµβάνεται υπόψη ως βοηθητική ενέργεια. Η ισχύς των βοηθητικών συστηµάτων µιας 

κεντρικής εγκατάστασης υπολογίζεται κατά τη διαστασιολόγηση των συστηµάτων θέρµανσης / ψύξης 

ενός κτηρίου και χρησιµοποιείται κατόπιν στους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του 

κτηρίου. Κατά την επιθεώρηση του κτηρίου, ο επιθεωρητής καταγράφει τη συνολική ισχύ των 

βοηθητικών συστηµάτων και τη συνυπολογίζει στην ενεργειακή απόδοση του κτηρίου. 

Ως παράµετρος στους υπολογισµούς χρησιµοποιείται για τα βοηθητικά συστήµατα η 

εγκατεστηµένη ισχύς (kW), δηλαδή η συνολική εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύς των βοηθητικών 

συστηµάτων κυκλοφορίας ζεστού ή ψυχρού µέσου (π.χ. νερού) και διανοµής στους χώρους της 

θερµικής ζώνης. Αν το ίδιο σύστηµα (π.χ. κυκλοφορητής), καλύπτει τα απαιτούµενα θερµικά ή ψυκτικά 

φορτία σε περισσότερες από µία θερµικές ζώνες, τότε, για την εκτίµηση της ηλεκτρικής ισχύος που 

αντιστοιχεί σε κάθε θερµική ζώνη (π.χ. διαµέρισµα), γίνεται επιµερισµός της ισχύος του συστήµατος, 

ανάλογα µε το ποσοστό θερµικού ή ψυκτικού φορτίου που παρέχει σε κάθε θερµική ζώνη (π.χ. 

χιλιοστά θέρµανσης). 

Σε περίπτωση που τα βοηθητικά συστήµατα διαθέτουν κάποιο σύστηµα ελέγχου και ρύθµισης 

λειτουργίας (π.χ. ρυθµιστές στροφών - inverters, νυχτερινή ρύθµιση, ρυθµιστής πίεσης κ.ά.), τότε 

στους υπολογισµούς λαµβάνεται υπόψη και ο συντελεστής βαρύτητας όπως περιγράφεται στην 

παράγραφο 5.2. 

Τα βοηθητικά συστήµατα καταναλώνουν στη συντριπτική πλειονότητά τους ηλεκτρική ενέργεια, 

ανάλογα µε το χρόνο λειτουργίας του κτηρίου και τις διατάξεις αυτοµάτου ελέγχου. Ο χρόνος 

λειτουργίας των βοηθητικών συστηµάτων εκτιµάται στη βάση του χρόνου λειτουργίας του κτηρίου ή 

της θερµικής ζώνης και ανάλογα µε την περίοδο (θερινή, χειµερινή) και την κλιµατική ζώνη. Τυπικές 

τιµές για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου δίνονται στον πίνακα 4.15. 

 

Πίνακας 4.15. Ποσοστό χρόνος λειτουργίας βοηθητικών συστηµάτων θέρµανσης / ψύξης σε κάθε κλιµατική 

ζώνη. 

Ποσοστό χρόνου λειτουργίας βοηθητικών συστηµάτων επί του χρόνου 
λειτουργίας του κτηρίου, ανά περίοδο και κλιµατική ζώνη 

Χειµερινή περίοδο Θερινή περίοδο 
Κτήρια 

Ζώνες Α & Β Ζώνες Γ & ∆ Ζώνες Α & Β Ζώνες Γ & ∆ 

Οικιακού τοµέα 50% 75% 30% 15% 

Τριτογενή τοµέα 80% 100% 80% 50% 

 

Σε περίπτωση που το υπό µελέτη ή προς επιθεώρηση κτήριο ή τµήµα κτηρίου δεν διαθέτει 

σύστηµα θέρµανσης ή/και ψύξης, για τους υπολογισµούς θεωρείται σύµφωνα µε τον Κ.Εν.Α.Κ. ότι 

θερµαίνεται και ψύχεται όπως το κτήριο αναφοράς. Σ' αυτήν την περίπτωση η εγκατεστηµένη ισχύς 

βοηθητικών συστηµάτων για κεντρικές εγκαταστάσεις θέρµανσης ή/και ψύξης λαµβάνεται κατά 

σύµβαση ίση µε 0,1 W/m2 για τα κτήρια κατοικιών και 5 W/m2 για τα κτήρια του τριτογενούς τοµέα, 

τόσο για το υπό εξέταση κτήριο όσο και για το κτήριο αναφοράς. Τις τιµές αυτές εγκατεστηµένης 
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ισχύος βοηθητικών συστηµάτων λαµβάνει επίσης το κτήριο αναφοράς που κατά σύµβαση διαθέτει 

κεντρικό σύστηµα θέρµανσης µε λέβητα, στις περιπτώσεις όπου το υπό εξέταση κτήριο  διαθέτει 

οποιοδήποτε σύστηµα θέρµανσης εκτός από, κεντρικό σύστηµα θέρµανσης µε λέβητα ή σύστηµα 

τηλεθέρµανσης ή αντλίες θερµότητας (τοπικές ή κεντρικές). Για κτήριο κατοικίας χωρίς σύστηµα 

ψύξης, το οποίο κατά σύµβαση διαθέτει σύστηµα ψύξης τοπική αντλία θερµότητας όπως του κτηρίου 

αναφοράς, η ισχύς των βοηθητικών συστηµάτων λαµβάνεται µηδενική. 

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ο χρόνος λειτουργίας και η ισχύς των βοηθητικών συστηµάτων για 

το κτήριο αναφοράς λαµβάνεται ίδιος µε του υπό µελέτη ή προς επιθεώρηση κτηρίου. 

 

 

 

4.6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ 

Το σύστηµα µηχανικού αερισµού µπορεί να είναι ένα αυτόνοµο τοπικό ή κεντρικό σύστηµα 

αερισµού (προσαγωγή νωπού αέρα χωρίς άλλη επεξεργασία εκτός από φιλτράρισµα του αέρα) ή/και 

εξαερισµού (απαγωγή και απόρριψη εσωτερικού αέρα) ή/και τµήµα ενός δικτύου αερισµού µε κεντρική 

κλιµατιστική µονάδα (Κ.Κ.Μ.) διαχείρισης αέρα (θέρµανση, ψύξη, ύγρανση, αφύγρανση, φιλτράρισµα 

αέρα), δηλαδή πλήρης κλιµατισµός και προσαγωγή του απαιτούµενου νωπού αέρα για το χώρο ή την 

θερµική ζώνη.  

Ο αερισµός του κτηρίου (ελεγχόµενος φυσικός, µηχανικός, µη ελεγχόµενος λόγω ύπαρξης 

χαραµάδων) είναι ένας βασικός παράγοντας που επιδρά στα φορτία θέρµανσης / ψύξης και κατά 

συνέπεια επηρεάζει την τελική ενεργειακή απόδοση του κτηρίου. 

Σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα, στους υπολογισµούς των θερµικών και ψυκτικών φορτίων 

µιας θερµικής ζώνης (ή του συνόλου του κτηρίου) λαµβάνονται υπόψη τρεις τύποι αερισµού όπως:  

• ο αερισµός µέσω χαραµάδων κουφωµάτων (διείσδυση αέρα),  

• ο ελεγχόµενος φυσικός αερισµός από τη χρήση των κουφωµάτων, 

• ο µηχανικός αερισµός, µέσω συστηµάτων αερισµού - εξαερισµού - κλιµατισµού.  

Για τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων σύµφωνα µε τον Κ.Εν.Α.Κ., για τον 

αερισµό λαµβάνονται υπόψη τα εξής:  

α) Σε όλα τα κτήρια υπάρχει αερισµός λόγω µη αεροστεγανότητας του κτηρίου (διείσδυση αέρα 

από χαραµάδες κουφωµάτων κ.ά.) καθ’ όλο το 24-ώρο.  

β) Φυσικός αερισµός εφαρµόζεται µόνο στα κτήρια κατοικίας, όπως και στο κτήριο αναφοράς 

κατοικίας. Σε περίπτωση που ένα κτήριο κατοικίας διαθέτει µηχανικό αερισµό, τότε λαµβάνεται 

υπόψη στους υπολογισµούς µόνο για το υπό µελέτη ή προς επιθεώρηση κτήριο και όχι για το 

κτήριο αναφοράς, στο οποίο και σ' αυτήν την περίπτωση εφαρµόζεται φυσικός αερισµός. Όταν 

υπάρχει σύστηµα µηχανικού αερισµού σε ένα κτήριο κατοικίας, τότε κατά τους υπολογισµούς 

της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, ο φυσικός αερισµός µειώνεται κατά το ποσό του 

νωπού αέρα που προσάγεται από το σύστηµα µηχανικού αερισµού.   

γ) Μηχανικός αερισµός, µε την έννοια που ορίστηκε παραπάνω, εφαρµόζεται σε όλα τα κτήρια 

του τριτογενούς τοµέα. Το κτήριο αναφοράς διαθέτει τα ίδια συστήµατα µηχανικού αερισµού µε 

το υπό µελέτη ή προς επιθεώρηση κτήριο, αλλά µε συνολική παροχή νωπού αέρα ίση µε τα 

απαιτούµενα επίπεδα που αναφέρονται στον πίνακα 2.3. αυτής της τεχνικής οδηγίας, µε 

σύστηµα ανάκτησης θερµότητας / ψύξης και τεχνικά χαρακτηριστικά όπως ορίζονται στην 

επόµενη παράγραφο. Σε περίπτωση που το σύστηµα µηχανικού αερισµού του κτηρίου 

παρέχει λιγότερο νωπό αέρα από τον απαιτούµενο (πίνακας 2.3.), τότε στους υπολογισµούς 

θεωρείται ότι στο υπό µελέτη ή προς επιθεώρηση κτήριο υπάρχει και επιπλέον µηχανικό 
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σύστηµα προσαγωγής νωπού αέρα µε παροχή αέρα ίση µε το υπολειπόµενο ποσό από το 

απαιτούµενο και χωρίς ανακυκλοφορία και ανάκτηση θερµότητας / ψύξης. Σε περίπτωση µη 

ύπαρξης µηχανικού αερισµού, θεωρείται ότι το εξεταζόµενο κτήριο του τριτογενούς τοµέα 

διαθέτει σύστηµα αερισµού παροχής νωπού αέρα σύµφωνα µε τον πίνακα 2.3. µε τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του κτηρίου αναφοράς και χωρίς ανακυκλοφορία και ανάκτηση θερµότητας / 

ψύξης. Σε περίπτωση που το σύστηµα µηχανικού αερισµού του κτηρίου, βάσει υψηλών 

απαιτήσεων οι οποίες αναφέρονται και τεκµηριώνονται κατά τη µελέτη σχεδιασµού 

(διαστασιολόγησης) του συστήµατος αερισµού, παρέχει περισσότερο νωπό αέρα από τον 

απαιτούµενο του πίνακα 2.3., τότε για τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης θεωρείται 

ότι στο υπό µελέτη ή προς επιθεώρηση κτήριο παρέχεται ποσότητα νωπού αέρα ίση µε την 

οριζόµενη στο πίνακα 2.3. Κατά την θεώρηση αυτή, η αποµείωση της παροχής νωπού αέρα 

γίνεται οµοιόµορφα (κατά το ίδιο ποσοστό) από όλα τα συστήµατα µηχανικού αερισµού του 

κτηρίου ή της θερµικής ζώνης.    

Ο µελετητής καταγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των συστηµάτων αερισµού του κτηρίου ή 

της θερµικής ζώνης, όπως προκύπτουν από τις µελέτες των αντίστοιχων συστηµάτων. Αντίστοιχα, ο 

ενεργειακός επιθεωρητής καταγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συστηµάτων αερισµού από το 

έντυπο εγκαταστάσεων κλιµατισµού / ψύξης, για τα οποία κάνει ταυτοποίηση.  

Όπως ήδη αναφέρθηκε, στους υπολογισµούς για την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου, δεν 

λαµβάνονται υπόψη και δεν καταγράφονται τα συστήµατα αερισµού εφαρµογών µε ιδιαίτερες 

απαιτήσεις αερισµού, όπως ο τοπικός αερισµός µαγειρείων, αποθήκευσης ή συντήρησης τροφίµων, 

ειδικών ιατρικών χώρων κ.ά., τα οποία δεν χρησιµοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών νωπού 

αέρα για τους χρήστες των χώρων. 

 

 

4.6.1. Ελάχιστες απαιτήσεις & προδιαγραφές κτηρίου αναφοράς  

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Κ.Εν.Α.Κ, εφαρµόζονται ελάχιστες προδιαγραφές για το σύστηµα 

εξαερισµού ή µηχανικού αερισµού για τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόµενα κτήρια ως εξής: 

• Οι απαιτήσεις για νωπό αέρα στα κτήρια του τριτογενή τοµέα, θα καλύπτονται µέσω µηχανικού 

αερισµού (προσαγωγής νωπού, ή κεντρικής κλιµατιστικής µονάδα διαχείρισης αέρα ΚΚΜ). 

Κάθε σύστηµα µηχανικού αερισµού που εγκαθίσταται στο κτήριο µε παροχή νωπού αέρα ≥ 

60%, επιτυγχάνει ανάκτηση θερµότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.  

• Οι αεραγωγοί διανοµής κλιµατιζόµενου αέρα (προσαγωγής και ανακυκλοφορίας) που 

διέρχονται από εξωτερικούς χώρους των κτηρίων διαθέτουν θερµοµόνωση µε αγωγιµότητα 

θερµοµονωτικού υλικού λ=0,040 W/(m.K) και πάχος θερµοµόνωσης τουλάχιστον 40mm, ενώ 

για διέλευση σε εσωτερικούς χώρους το αντίστοιχο πάχος είναι 30mm. 

Το κτήριο αναφοράς διαθέτει τα ίδια συστήµατα µηχανικού αερισµού µε το υπό µελέτη ή προς 

επιθεώρηση κτήριο, αλλά µε παροχή νωπού αέρα ίση µε τα απαιτούµενα επίπεδα που αναφέρονται 

στον πίνακα 2.3. αυτής της τεχνικής οδηγίας, µε σύστηµα ανάκτησης θερµότητας / ψύξης και µε ισχύ 

ανεµιστήρων όπως ορίζεται ακολούθως. Σε περίπτωση που το εξεταζόµενο κτήριο έχει µεγαλύτερη 

παροχή νωπού αέρα (χωρίς τεκµηρίωση) από το κτήριο αναφοράς (πίνακας 2.3.), τότε η αποµείωση 

της παροχής νωπού αέρα γίνεται οµοιόµορφα (κατά αναλογία του ποσοστού νωπού αέρα κάθε 

συστήµατος), από όλα τα συστήµατα µηχανικού αερισµού του κτηρίου αναφοράς. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Κ.Εν.Α.Κ, για το σύστηµα εξαερισµού ή µηχανικού αερισµού του 

κτηρίου αναφοράς ισχύουν τα εξής: 
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• Για το κτήριο αναφοράς στις κατοικίες θεωρείται ότι εφαρµόζεται φυσικός αερισµός σύµφωνα 

µε τις ελάχιστες απαιτήσεις, όπως καθορίζονται στην ενότητα 2.4.3. (πίνακας 2.3.) αυτής της 

τεχνικής οδηγίας.  

• Για το κτήριο αναφοράς του τριτογενούς τοµέα το σύστηµα µηχανικού αερισµού έχει τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

– Προσαγωγή ή/και απαγωγή νωπού αέρα σύµφωνα µε την ενότητα 2.4.3. (πίνακας 2.3.) 

αυτής της τεχνικής οδηγίας.  

– Το σύστηµα µηχανικού αερισµού διαθέτει εναλλάκτη ανάκτησης θερµότητας µε συντελεστή 

ανάκτησης θερµότητας ηR = 0,5. 

– Η ειδική ηλεκτρική ισχύς των ανεµιστήρων εξαερισµού λαµβάνεται ίση µε 1,0 kW/m³/s.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Κ.Εν.Α.Κ., για τις κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες (Κ.Κ.Μ.) του 

κτηρίου αναφοράς ισχύουν τα εξής: 

• Για τις Κ.Κ.Μ του κτηρίου αναφοράς του τριτογενούς τοµέα η ειδική ηλεκτρική ισχύς των 

ανεµιστήρων (προσαγωγής ή επιστροφής) λαµβάνεται ίση µε 1,5 kW/(m3/s). Σε ειδικές 

περιπτώσεις, κατά τις οποίες απαιτείται διάταξη ειδικών φίλτρων, ή/και υπάρχει σύστηµα 

ύγρανσης, ή/και σύστηµα ανάκτησης θερµότητας, η ειδική ηλεκτρική ισχύς των ανεµιστήρων 

για το κτήριο αναφοράς λαµβάνεται ίση µε 2,5 kW/(m3/s).  

• Όλες οι Κ.Κ.Μ του κτηρίου αναφοράς του τριτογενούς τοµέα µε παροχή νωπού αέρα ≥ 60% 

επί της ονοµαστικής παροχής τους διαθέτουν σύστηµα ανάκτησης θερµότητας µε εναλλάκτη 

θερµότητας και µε συντελεστή ανάκτησης ηR = 0,5. Για παροχή νωπού αέρα <60% ο 

συντελεστής ανάκτησης είναι ηR = 0. 

• Το σύστηµα ύγρανσης αέρα του κτηρίου αναφοράς του τριτογενούς τοµέα είναι ίδιο µε εκείνο 

του εξεταζόµενου κτηρίου, ανεξάρτητα αν είναι ενσωµατωµένο στην Κ.Κ.Μ ή αποτελεί 

αυτόνοµο εξωτερικό σύστηµα. 

 

 

4.6.2. Μηχανικός αερισµός ή/και εξαερισµός 

Μηχανικός αερισµός παροχής νωπού αέρα ή/και εξαερισµός είναι ένα σύστηµα αερισµού που 

εφαρµόζεται συχνά σε κτήρια του τριτογενούς τοµέα και κυρίως σε κτήρια µε υψηλή πυκνότητα 

χρηστών (π.χ. σε χώρους συνάθροισης κοινού). Σε όλα τα νέα ή/και ριζικώς ανακαινιζόµενα κτήρια 

σύµφωνα µε τον Κ.Εν.Α.Κ. θα πρέπει να υπάρχει σύστηµα ανάκτησης θερµότητας µεταξύ του 

απορριπτόµενου στο εξωτερικό περιβάλλον αέρα και του προσαγόµενου νωπού αέρα.  

Για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου πρέπει να καθορίζονται από το 

σύστηµα µηχανικού αερισµού ή/και εξαερισµού τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:  

• η παροχή νωπού αέρα [m3/h], 

• η απαγωγή αέρα από τη θερµική ζώνη [m3/h], 

• η ειδική ηλεκτρική ισχύς του ανεµιστήρα προσαγωγής αέρα [W/m3/s], 

• η ειδική ηλεκτρική ισχύς του ανεµιστήρα απαγωγής αέρα [W/m3/s] και 

• ο βαθµός απόδοσης του συστήµατος ανάκτησης [%].  

Η θερµοκρασία προσαγωγής του αέρα θεωρείται ίση µε την εξωτερική θερµοκρασία της περιοχής, 

ενώ η θερµοκρασία απορριπτόµενου αέρα θεωρείται ίση µε τη θερµοκρασία της θερµικής ζώνης, τόσο 

για το υπό µελέτη/επιθεώρηση κτήριο όσο και για τον κτήριο αναφοράς. Για το κτήριο αναφοράς 

λαµβάνεται ότι η προσαγωγή νωπού αέρα είναι ίση µε τις ελάχιστες απαιτήσεις αερισµού (πίνακας 

2.3.) ανά χρήση κτηρίου ή θερµικής ζώνης. 
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4.6.3. Κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες 

Οι κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες (Κ.Κ.Μ.), είναι συστήµατα που εκτός από τη µερική ή ολική 

κάλυψη των απαιτούµενων επιπέδων αερισµού (πίνακας 2.3.), χρησιµοποιούνται και για την κάλυψη 

µερικών ή ολικών θερµικών / ψυκτικών φορτίων του κτηρίου ή της θερµικής ζώνης. Σε περίπτωση που 

στο κλιµατιζόµενο χώρο δεν υπάρχουν άλλες τερµατικές µονάδες για τη θέρµανση / ψύξη των χώρων, 

τότε η Κ.Κ.Μ. καλύπτει όλα τα απαιτούµενα θερµικά ή και ψυκτικά φορτία (συστήµατα µε 100% αέρα). 

Σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή µεθοδολογία υπολογισµού της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, για 

την κάλυψη των φορτίων από τις Κ.Κ.Μ. ισχύουν τα εξής:  

• Οι Κ.Κ.Μ. καλύπτουν µόνο τα φορτία (θερµικά / ψυκτικά) του απαιτούµενου νωπού αέρα, όταν 

λειτουργούν σε ένα κτήριο παράλληλα µε άλλες τερµατικές µονάδες, οι οποίες καλύπτουν τα 

υπόλοιπα φορτία (θερµικά / ψυκτικά) από απώλειες κελύφους κ.τ.λ. ∆ηλαδή οι ΚΚΜ 

λειτουργούν σαν µονάδες προ-κλιµατισµού. 

• Οι Κ.Κ.Μ. καλύπτουν όλα τα απαιτούµενα θερµικά / ψυκτικά φορτία: από τον απαιτούµενο 

νωπό αέρα, απώλειες κτηριακού κελύφους κ.τ.λ. 

• Σε περίπτωση κεντρικών κλιµατιστικών µονάδων µεταβαλλόµενης παροχής αέρα ή 

δυνατότητας ρύθµισης της θερµοκρασίας προσαγόµενου αέρα, η µείωση της κατανάλωσης 

θερµικής ή ψυκτικής ενέργειας κατά τους υπολογισµούς, λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό 

των διατάξεων αυτοµάτου ελέγχου, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5.2. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας των Κ.Κ.Μ. ταυτοποιούνται από τις προδιαγραφές του 

κατασκευαστή ή από µετρήσεις ή από το σύστηµα ελέγχου BEMS, εάν υπάρχει. Για τους 

υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου χρησιµοποιούνται τα εξής τεχνικά 

χαρακτηριστικά των Κ.Κ.Μ.:  

• Η θερµοκρασία του προσαγόµενου αέρα για την περίοδο θέρµανσης, από την Κ.Κ.Μ. προς 

τον θερµαινόµενο χώρο. Κατά τη λειτουργία µιας κεντρικής µονάδας κλιµατισµού στην πράξη, 

η θερµοκρασία προσαγωγής αέρα ρυθµίζεται τουλάχιστον 3oC πάνω από την επιθυµητή, 

ανάλογα µε τα απαιτούµενα θερµικά φορτία του χώρου που πρέπει να καλυφθούν ή αν 

εφαρµόζεται προ-κλιµατισµός στο θερµαινόµενο χώρο. Σύµφωνα όµως µε τη µεθοδολογία των 

ευρωπαϊκών προτύπων, για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης ενός κτηρίου ως 

θερµοκρασία προσαγόµενου αέρα από την Κ.Κ.Μ. θα πρέπει να λαµβάνεται η επιθυµητή 

θερµοκρασία χώρου για τη χειµερινή περίοδο. Στο υπό µελέτη/επιθεώρηση κτήριο, όπως και 

στο κτήριο αναφοράς, σε όλες τις περιπτώσεις (µονάδες κλιµατισµού ή προ-κλιµατισµού), η 

θερµοκρασία προσαγόµενου αέρα από την Κ.Κ.Μ. λαµβάνεται ίση µε την επιθυµητή 

θερµοκρασία θέρµανσης του χώρου. Η µεθοδολογία που προτείνουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, 

υπολογίζει ανάλογα την περίπτωση (προ-κλιµατισµού ή κλιµατισµού) την κατάλληλη 

σταθµισµένη θερµοκρασία προσαγόµενου αέρα, µε βάση την επιθυµητή που καθορίζεται από 

τον µελετητή/επιθεωρητή, θεωρώντας ότι έχει γίνει σωστή διαστασιολόγηση των κεντρικών 

µονάδων κλιµατισµού. Στην περίπτωση που οι κεντρικές µονάδες κλιµατισµού ή προ-

κλιµατισµού, έχουν σχεδιαστεί χωρίς να διαθέτουν διατάξεις αυτοµάτου ελέγχου, τότε η 

κατανάλωση θερµικής ενέργειας αυξάνεται, βάσει των συντελεστών που ορίζονται στην 

παράγραφο 5.2.  

• Η θερµοκρασία του προσαγόµενου αέρα για την περίοδο ψύξης, από την Κ.Κ.Μ. προς τον 

ψυχόµενο χώρο. Κατά τη λειτουργία µιας κεντρικής µονάδας κλιµατισµού στην πράξη, η 

θερµοκρασία προσαγωγής αέρα ρυθµίζεται τουλάχιστον 3oC κάτω από την επιθυµητή, 

ανάλογα µε τα απαιτούµενα ψυκτικά φορτία του χώρου που πρέπει να καλυφθούν ή αν 

εφαρµόζεται προ-κλιµατισµός στο ψυχόµενο χώρο. Σύµφωνα όµως µε τη µεθοδολογία των 
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ευρωπαϊκών προτύπων, για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης ενός κτηρίου ως 

θερµοκρασία προσαγόµενου αέρα από την Κ.Κ.Μ. θα πρέπει να λαµβάνεται η επιθυµητή 

θερµοκρασία χώρου για τη θερινή περίοδο. Στο υπό µελέτη/επιθεώρηση κτήριο, όπως και στο 

κτήριο αναφοράς, σε όλες τις περιπτώσεις (µονάδες κλιµατισµού ή προ-κλιµατισµού), η 

θερµοκρασία προσαγόµενου αέρα από την Κ.Κ.Μ. λαµβάνεται ίση µε την επιθυµητή 

θερµοκρασία ψύξης του χώρου. Η µεθοδολογία που προτείνουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, 

υπολογίζει ανάλογα την περίπτωση (προ-κλιµατισµού ή κλιµατισµού) την κατάλληλη 

σταθµισµένη θερµοκρασία προσαγόµενου αέρα, µε βάση την επιθυµητή που καθορίζεται από 

τον µελετητή/επιθεωρητή, θεωρώντας ότι έχει γίνει σωστή διαστασιολόγηση των κεντρικών 

µονάδων κλιµατισµού. Στην περίπτωση που οι κεντρικές µονάδες κλιµατισµού ή προ-

κλιµατισµού, έχουν σχεδιαστεί χωρίς να διαθέτουν διατάξεις αυτοµάτου ελέγχου, τότε η 

κατανάλωση ψυκτικής ενέργειας αυξάνεται, βάσει των συντελεστών που ορίζονται στην 

παράγραφο 5.2.  

• Η παροχή κλιµατιζόµενου αέρα από την Κ.Κ.Μ. στον κλιµατιζόµενο χώρο σε (m3/sec), για την 

χειµερινή ή/και για τη θερινή περίοδο. Για τους υπολογισµούς λαµβάνεται η παροχή που 

καταγράφεται στην επιθεώρηση ή αναφέρεται στις προδιαγραφές λειτουργίας της Κ.Κ.Μ. Το 

κτήριο αναφοράς ως παροχή κλιµατιζόµενου αέρα λαµβάνει τις ελάχιστες απαιτήσεις της 

παραγράφου 2 (πίνακας 2.3.) για τον σύνολο των ΚΚΜ. 

• Το ποσοστό νωπού αέρα που προσάγει η Κ.Κ.Μ. ή/και το ποσοστό ανακυκλοφορίας, για τη 

χειµερινή ή/και τη θερινή περίοδο. Για τους υπολογισµούς λαµβάνεται το ποσοστό 

ανακυκλοφορίας που καταγράφεται στην επιθεώρηση ή αναφέρεται στις προδιαγραφές 

λειτουργίας της Κ.Κ.Μ. Το κτήριο αναφοράς ως παροχή κλιµατιζόµενου αέρα λαµβάνει τις 

ελάχιστες απαιτήσεις της παραγράφου 2 (πίνακας 2.3.) για τον σύνολο των ΚΚΜ. 

• Ο βαθµός απόδοσης του εναλλάκτη θερµότητας που διαθέτει η Κ.Κ.Μ. Στην περίπτωση 

ανάκτησης θερµότητας από τον απορριπτόµενο αέρα εκτιµάται ο τύπος και η απόδοση του 

εναλλάκτη θερµότητας αέρος - αέρος. Ενδεικτική τιµή 50 - 70%. Για το κτήριο αναφοράς ο 

βαθµός απόδοσης εναλλάκτη είναι 50%. Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15241 λαµβάνει υπόψη την 

ανάκτηση θερµότητας µόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει ανακυκλοφορία αέρα, δηλαδή 

όταν το ποσοστό νωπού αέρα είναι 100%. Για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης 

κτηρίων στην περίπτωση που γίνεται ανάκτηση θερµότητας µε µερική ανακυκλοφορία του 

αέρα, η οποία είναι η συνήθης κατάσταση λειτουργίας των Κ.Κ.Μ., γίνεται χρήση ενός 

λειτουργικού συντελεστή ανάκτησης θερµότητας (nhe_total) που υπολογίζεται ανάλογα µε το 

ποσοστό ανακυκλοφορίας του αέρα απαγωγής R και το βαθµό απόδοσης (συντελεστής 

ανάκτησης θερµότητας) του εναλλάκτη nhe, σύµφωνα µε την ακόλουθη σχέση: 

  )R1(nRn hetotal_he −+=   [4.9.] 

• Η ειδική υγρασία του αέρα που προσάγεται στο χώρο από την Κ.Κ.Μ. Η ειδική υγρασία 

υπολογίζεται από το ψυχροµετρικό διάγραµµα µε βάση την επιθυµητή σχετική υγρασία και τη 

θερµοκρασία θέρµανσης του χώρου και αναφέρεται στη µελέτη σχεδιασµού της µονάδας. Σε 

περίπτωση µη ύπαρξης µελέτης, η ειδική υγρασία του προσαγόµενου αέρα από την Κ.Κ.Μ. 

προς το χώρο λαµβάνεται για τους υπολογισµούς ίση µε 7 (g/kg).  

• Η απόδοση του συστήµατος ανάκτησης υγρασίας στην Κ.Κ.Μ., εάν είναι διαθέσιµο. Σε 

περίπτωση µη ανάκτησης υγρασίας η απόδοση του συστήµατος ανάκτησης υγρασίας 

λαµβάνει την τιµή 0.  

• Η ειδική ηλεκτρική ισχύς του ανεµιστήρα σε kW/m3/s, δηλαδή η ηλεκτρική ισχύς ανά µονάδα 

παρεχόµενου αέρα. Ενδεικτικές τιµές 0,5 - 2,5 kW/m3/s για απλές Κ.Κ.Μ. και 2,5 - 6,5 kW/m3/s 



 116 

για σύνθετα συστήµατα Κ.Κ.Μ., µε εναλλάκτες και πολυβάθµια φίλτρα (π.χ. για χώρους 

νοσοκοµείων).  

• Η αύξηση θερµοκρασίας αέρα (∆Τ) λόγω ανεµιστήρα ή/και φίλτρων σε Κ. Είναι η αύξηση της 

θερµοκρασίας του αέρα, λόγω της ροής του µέσω του ανεµιστήρα ή των φίλτρων και εξαρτάται 

από τη θέση του κινητήρα µέσα στην ροή του αέρα. Για τους υπολογισµούς καθορίζεται η 

αύξηση της θερµοκρασία ∆Τ = 1 K. 

• Ο χρόνος λειτουργίας της Κ.Κ.Μ. για κάθε περίοδο λειτουργίας: θέρµανσης ή/και ψύξης, ο 

οποίος λαµβάνεται ίσος µε τον χρόνο λειτουργίας του κτηρίου. 

 

 

 

4.7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ 

Οι κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες διαχείρισης αέρα µπορεί να διαθέτουν τοπικό ή κεντρικό 

σύστηµα ύγρανσης προσαγόµενου αέρα (σε λειτουργία θέρµανσης). Όταν υπάρχει σύστηµα 

ύγρανσης σε µια Κ.Κ.Μ. του κτηρίου ή της θερµικής ζώνης, τότε συνυπολογίζεται το απαιτούµενο 

φορτίο για την παραγωγή και παροχή υγρασίας (νερό ή/και ατµός) στην Κ.Κ.Μ. Το απαιτούµενο 

φορτίο για την ύγρανση του προσαγόµενου αέρα από την Κ.Κ.Μ. καλύπτεται από αντίστοιχο κεντρικό 

ή τοπικό σύστηµα. Τα στοιχεία του συστήµατος παραγωγής και παροχής υγρασίας που 

χρησιµοποιούνται στους υπολογισµούς είναι τα εξής: 

• Το είδος του συστήµατος παραγωγής και παροχής υγρασίας: ατµολέβητας κεντρικής παροχής, 

τοπικό σύστηµα παροχής νερού (ψεκασµού) ή παραγωγής ατµού µέσω ηλεκτρικής αντίστασης 

κ.ά.   

• Η απόδοση της µονάδας παραγωγής ατµού. Για κεντρικές µονάδες ατµού λαµβάνονται υπόψη 

όσα ορίζονται και στις µονάδες παραγωγής θερµότητας στην ενότητα 4.1.2 Για το κτήριο 

αναφοράς λαµβάνεται από τον πίνακα 4.1. Για τοπικές µονάδες παραγωγής ατµού ή 

ψεκασµού, ο βαθµός απόδοσης παραγωγής λαµβάνεται µονάδα (1), τόσο για το υπό µελέτη 

κτήριο όσο και για το κτήριο αναφοράς. 

• Ο χρόνος λειτουργίας της µονάδας παραγωγής και παροχής ύγρανσης στην Κ.Κ.Μ. 

λαµβάνεται ίσος µε το χρόνο λειτουργίας του κτηρίου κατά την περίοδο θέρµανσης και ψύξης. 

• Οι απώλειες διανοµής, εάν πρόκειται για κεντρική µονάδα παραγωγής ατµού. Οι απώλειες 

διανοµής τόσο για το εξεταζόµενο κτήριο, όσο και για το κτήριο αναφοράς προσδιορίζονται 

σύµφωνα µε την παράγραφο 4.3.4 και όπως αναφέρονται στον πίνακα 4.11 για υψηλές 

θερµοκρασίες µέσου. Σε περίπτωση περισσοτέρων της µιας µονάδας παραγωγής ατµού, οι 

απώλειες του δικτύου διανοµής λαµβάνονται για την συνολική ισχύ των µονάδων παραγωγής. 

Οι απώλειες διανοµής για τοπικά συστήµατα θεωρούνται αµελητέες και λαµβάνονται 

µηδενικές. 

• Οι απώλειες εκποµπής (π.χ. από την µονάδα αποθήκευσης ατµού ή ζεστού νερού) για 

ύγρανση θεωρούνται αµελητέες τόσο στο υπό εξέταση κτήριο, όσο και στο κτήριο αναφοράς. 

Το σύστηµα ύγρανσης προσαγόµενου νωπού αέρα του κτηρίου αναφοράς είναι ίδιο µε του υπό 

εξέταση κτηρίου. Σε περίπτωση που στο υπό εξέταση κτήριο δεν απαιτείται η εφαρµογή συστήµατος 

ύγρανσης προσαγόµενου νωπού αέρα, τότε και το κτήριο αναφοράς δεν διαθέτει σύστηµα. 
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4.8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 

Ο αρχικός σχεδιασµός της εγκατάστασης ζεστού νερού χρήσης (Ζ.Ν.Χ.) θα πρέπει να γίνεται µε 

τέτοιο τρόπο, ώστε να προβλέπεται η κάλυψη των µερικών φορτίων (π.χ. κατά τη θερινή περίοδο) 

ανάλογα µε τη χρήση του κτηρίου, το ωράριο λειτουργίας και την διακύµανση της ζήτησης Ζ.Ν.Χ. του 

κτηρίου χωρίς σπατάλη ενέργειας. Σε µεγάλα κτήρια µε κεντρικές εγκαταστάσεις παραγωγής Ζ.Ν.Χ. 

και µεγάλα ονοµαστικά φορτία Ζ.Ν.Χ., η χρήση πολυβάθµιων λεβήτων και εποχιακά µεταβλητής 

αποθήκευσης Ζ.Ν.Χ., συµβάλλουν προς την κατεύθυνση της βελτιστοποίησης της λειτουργίας της 

εγκατάστασης Ζ.Ν.Χ. και κατά συνέπεια της εξοικονόµησης ενέργειας. Επισηµαίνεται ότι η παροχή 

Ζ.Ν.Χ. πρέπει να προβλέπεται για όλα τα σηµεία του κτηρίου που υπάρχει απαίτηση για Ζ.Ν.Χ., ακόµη 

και στα σηµεία εγκατάστασης πλυντηρίων ή άλλων συσκευών που καταναλώνουν κατά τη λειτουργία 

τους Ζ.Ν.Χ. 

Για κάθε εγκατάσταση Ζ.Ν.Χ. που χρησιµοποιείται σε ένα κτήριο ή σε µια θερµική ζώνη πρέπει να 

προσδιορίζονται τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά που εισάγονται ως δεδοµένα για τους 

υπολογισµούς της τελικής κατανάλωσης ενέργειας για Ζ.Ν.Χ. Οι παράµετροι που πρέπει να 

καθοριστούν για την εγκατάσταση Ζ.Ν.Χ. είναι η απόδοση των µονάδων παραγωγής Ζ.Ν.Χ., οι 

απώλειες των δικτύων διανοµής Ζ.Ν.Χ. και των τερµατικών µονάδων (π.χ. θερµαντήρων µε 

εναλλάκτες θερµότητας ή ηλεκτρικών αντιστάσεων κ.ά.). Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιούνται 

τοπικές συσκευές άµεσης παραγωγής Ζ.Ν.Χ. (π.χ. θερµαντήρες ροής, ταχυθερµοσίφωνες), οι 

απώλειες δικτύων διανοµής και τερµατικών µονάδων στους ενεργειακούς υπολογισµούς λαµβάνονται 

ως µηδενικές.  

Στις περιπτώσεις κτηρίων µε µεγάλες απαιτήσεις σε Ζ.Ν.Χ., η παραγωγή θερµότητας για Ζ.Ν.Χ. 

συνιστάται να γίνεται µέσω κεντρικών µονάδων θέρµανσης, µε χρήση πετρελαίου ή αερίου, µε 

παράλληλη χρήση ηλιακών συλλεκτών και εφεδρική ηλεκτρική αντίσταση. Γι' αυτή τη διάταξη 

απαιτείται εγκατάσταση θερµαντήρα (boiler) διπλής ή τριπλής ενέργειας. Οι θερµαντήρες του Ζ.Ν.Χ. 

µπορεί να είναι κεντρικοί (στο λεβητοστάσιο) ή κοντά στις τελικές χρήσεις, π.χ. δωµάτιο ξενοδοχείου, 

κατοικία, διαµέρισµα κ.τ.λ.  

Στις µονοκατοικίες ο σχεδιασµός απλοποιείται αφού υπάρχει µόνον ένας τελικός χρήστης και 

µπορεί εύκολα να χρησιµοποιηθεί ένα συνδυασµένο σύστηµα θερµαντήρα διπλής ή τριπλής 

ενέργειας. Για κτήρια πολυκατοικιών ο πιο αποδοτικός σχεδιασµός είναι η εγκατάσταση ενός κεντρικού 

λέβητα, ο οποίος θα τροφοδοτεί µε Ζ.Ν.Χ. τους θερµαντήρες διπλής ή τριπλής ενέργειας των επί 

µέρους διαµερισµάτων µε σύγχρονη καταγραφή (µέτρηση) της κατανάλωσης του Ζ.Ν.Χ. που 

αναλίσκεται σε κάθε θερµαντήρα µε δυνατότητα επιλεκτικής λειτουργίας για κάθε διαµέρισµα. Ο 

λέβητας µπορεί να είναι κοινός και για τη θέρµανση µε ξεχωριστή καταγραφή (µέτρηση) των θερµικού 

φορτίου, το οποίον απορροφά κάθε διαµέρισµα για τη θέρµανση χώρου. Σε περίπτωση µη διαθέσιµου 

Ζ.Ν.Χ. από το λέβητα ή από τον ηλιακό συλλέκτη, ο χρήστης µπορεί να καλύψει τις ανάγκες του µέσω 

της ηλεκτρικής αντίστασης του ατοµικού θερµαντήρα. 

Στο µεγαλύτερο ποσοστό ελληνικών κατοικιών για την παραγωγής Ζ.Ν.Χ. χρησιµοποιούνται κατά 

το πλείστον ηλεκτρικοί και ηλιακοί θερµοσίφωνες (θερµαντήρες µε ή χωρίς εγκατάσταση ηλιακού 

συλλέκτη), καταναλώνοντας ηλεκτρική ενέργεια, γεγονός που συνεπάγεται µεγάλη κατανάλωση 

πρωτογενούς ενέργειας και αντίστοιχα µεγάλη έκλυση ρύπων.  

Αρκετά κτήρια, και κυρίως του τριτογενούς τοµέα, στα οποία υπάρχει µεγάλη απαίτηση για ζεστό 

νερό χρήσης (νοσοκοµεία, ξενοδοχεία κ.ά.), διαθέτουν κεντρικές µονάδες παραγωγής Ζ.Ν.Χ., που 

συνίσταται από λέβητες πετρελαίου ή αερίου και συστοιχίες ηλιακών συλλεκτών κ.ά. Σπανιότερα 

(κοντά σε µονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ∆.Ε.Η.), συναντώνται στα ελληνικά κτήρια µονάδες 

τηλεθέρµανσης για Ζ.Ν.Χ. ή/και µονάδες συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας / ψύξης - 

Σ.Η.Θ., κυρίως σε κτήρια του τριτογενούς τοµέα. 
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4.8.1. Ελάχιστες απαιτήσεις & προδιαγραφές κτηρίου αναφοράς 

Σε όλα τα νέα ή ριζικώς ανακαινιζόµενα κτήρια σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Κ.Εν.Α.Κ. είναι 

υποχρεωτική η κάλυψη σηµαντικού µέρους των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης από ηλιοθερµικά 

συστήµατα. Το ελάχιστο ποσοστό του ηλιακού µεριδίου σε ετήσια βάση καθορίζεται σε 60%. Αυτή η 

υποχρέωση δεν ισχύει για τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6  του ν. 

4122/2013, καθώς και όταν οι ανάγκες σε Ζ.Ν.Χ. καλύπτονται από άλλα αποκεντρωµένα συστήµατα 

παροχής ενέργειας που βασίζονται σε Α.Π.Ε., Σ.Η.Θ., συστήµατα τηλεθέρµανσης σε κλίµακα περιοχής 

ή οικοδοµικού τετραγώνου, καθώς και αντλιών θερµότητας, των οποίων ο εποχιακός βαθµός 

απόδοσης (SPF) είναι µεγαλύτερος από 1,15x1/n, όπου n είναι ο λόγος της συνολικής ακαθάριστης 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας σύµφωνα µε την κοινοτική οδηγία 2009/28/ΕΚ. Μέχρι να καθορισθεί νοµοθετικά 

η τιµή του βαθµού απόδοσης (n), ο SPF για τις αντλίες θερµότητας, που χρησιµοποιούνται για την 

παραγωγή Ζ.Ν.Χ. και µόνο, πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 3,3. Επειδή η εκτίµηση του µέσου 

εποχικού συντελεστή επίδοσης SPF, όπως αναφέρεται παραπάνω, δεν είναι εύκολη, για τους 

υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου λαµβάνεται, κατά τη µελέτη ή την επιθεώρηση, 

ο ονοµαστικός συντελεστής επίδοσης COP. 

Το υπό µελέτη νέο ή ριζικώς ανακαινιζόµενο κτήριο θα πρέπει να πληροί τις πιο πάνω απαιτήσεις, 

ενώ σε περίπτωση αδυναµίας εγκατάστασης των ηλιακών συστηµάτων (π.χ. ανεπάρκεια διαθέσιµης 

επιφάνειας εγκατάστασης, ή πλήρης σκιασµός οροφής) θα πρέπει να τεκµηριώνεται.   

 

4.8.1.1. Σύστηµα ζεστού νερού χρήσης για το κτήριο αναφοράς 

Τα γενικά χαρακτηριστικά του συστήµατος ζεστού νερού χρήσης για το κτήριο αναφοράς, όπως 

ορίζονται στην παράγραφο 3.5 το άρθρου 9 του Κ.Εν.Α.Κ., είναι τα εξής: 

• Το κτήριο αναφοράς καλύπτει τις ανάγκες για Ζ.Ν.Χ. µέσω του κεντρικού λέβητα θέρµανσης 

χώρων ή ξεχωριστού συστήµατος λέβητα (πετρελαίου ή τηλεθέρµανσης), µε παράλληλη 

χρήση ηλιακών συλλεκτών και ηλεκτρικής αντίστασης για εφεδρεία.  

• Το ποσοστό του ηλιακού µεριδίου σε ετήσια βάση για το κτήριο αναφοράς, λαµβάνεται 15% 

επί των αναγκών για Ζ.Ν.Χ..  

• Ο κεντρικός λέβητας παραγωγής Ζ.Ν.Χ. είναι πιστοποιηµένος µε βαθµό θερµικής απόδοσης 

όπως καθορίζεται στον πίνακα 4.1. αυτής της τεχνικής οδηγίας. 

• Τα δίκτυα διανοµής Ζ.Ν.Χ. διαθέτουν θερµοµόνωση σύµφωνα µε τις ελάχιστες απαιτήσεις που 

αναφέρονται στον πίνακα 4.7. αυτής της τεχνικής οδηγίας. 

• Στο κτήριο αναφοράς εφαρµόζεται η χρήση τοπικών συστηµάτων µόνο σε κτήρια ή χώρων 

τους µε περιορισµένη κατανάλωση Ζ.Ν.Χ. µικρότερη ή ίση από 10 [ℓ/άτοµο/ηµέρα]. Σ' αυτές τις 

περιπτώσεις η παραγωγή Ζ.Ν.Χ. µπορεί να γίνεται τοπικά µε ηλεκτρικό θερµοσίφωνα ή 

ταχυθερµοσίφωνα µε συνολικό µήκος σωλήνων έως 6 m. 

• Σε περίπτωση που το εξεταζόµενο κτήριο δεν διαθέτει σύστηµα παραγωγής Ζ.Ν.Χ., θεωρείται 

ότι διαθέτει όπως ακριβώς και το κτήριο αναφοράς, εκτός από την κάλυψη 15% του θερµικού 

φορτίου µέσω ηλιακών συλλεκτών. Σ' αυτήν την περίπτωση, για µεγάλες καταναλώσεις Ζ.Ν.Χ., 

µεγαλύτερες από 10 [ℓ/άτοµο/ηµέρα], η απόδοση του λέβητα-καυστήρα για το κτήριο αναφοράς 

είναι 93,5%, καθώς επίσης και στην περίπτωση που το εξεταζόµενο κτήριο διαθέτει 

οποιοδήποτε άλλο σύστηµα παραγωγής Ζ.Ν.Χ. εκτός από κεντρικό λέβητα και τηλεθέρµανση, 

ενώ το δίκτυο διανοµής διέρχεται πάντα από εσωτερικούς χώρους του κτηρίου και δεν έχει 

ανακυκλοφορία. Στην περίπτωση κτηρίων µε περιορισµένη κατανάλωση Ζ.Ν.Χ. η απόδοση για 
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τα τοπικά συστήµατα ροής (ηλεκτρικοί θερµοσίφωνες ή ταχυθερµοσίφωνες) λαµβάνεται 100%, 

όπως του κτηρίου αναφοράς. 

• Σε περίπτωση που το εξεταζόµενο κτήριο διαθέτει σύστηµα παραγωγής Ζ.Ν.Χ., το οποίο 

καλύπτει τµήµα του απαιτούµενου θερµικού φορτίου Ζ.Ν.Χ., θεωρείται ότι το υπόλοιπο τµήµα 

του θερµικού φορτίου για Ζ.Ν.Χ. διαθέτει το ίδιο σύστηµα µε το κτήριο αναφοράς, εκτός από 

την κάλυψη 15% του θερµικού φορτίου µέσω ηλιακών συλλεκτών.  

Το υπό µελέτη νέο ή το ριζικώς ανακαινιζόµενο κτήριο έχει υποχρεωτική κάλυψη αναγκών για 

Ζ.Ν.Χ. από ηλιακά συστήµατα κατά 60% και συγκρίνεται µε το κτήριο αναφοράς που έχει αντίστοιχη 

κάλυψη 15%. Σε περίπτωση αδυναµίας εφαρµογής των ηλιακών συστηµάτων, το νέο ή το ριζικώς 

ανακαινιζόµενο κτήριο θα υστερεί σε σχέση µε το κτήριο αναφοράς και θα πρέπει να µειώσει την 

συνολική πρωτογενή ενέργεια σε κάποια άλλη τελική χρήση (θέρµανση χώρων,  ψύξη χώρων κ.ά.).   

 

 

4.8.2. Απόδοση µονάδας παραγωγής ζεστού νερού χρήσης 

Για κάθε µονάδα (τοπική ή κεντρική) παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Ζ.Ν.Χ) καθορίζεται η 

ονοµαστική ισχύς και η θερµική απόδοση σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κατασκευαστή. 

Η πραγµατική όµως θερµική απόδοση λειτουργίας µονάδας παραγωγής Ζ.Ν.Χ. διαφοροποιείται και 

εξαρτάται από την εποχή (ανάλογα µε την κλιµατική ζώνη), από τα απαιτούµενα φορτία Ζ.Ν.Χ., από 

τις διατάξεις αυτοµατισµών ελέγχου, από τη σωστή διαστασιολόγηση του συστήµατος κ.ά. Για τους 

υπολογισµούς της κατανάλωσης θερµικής ενέργειας για παραγωγή Ζ.Ν.Χ. απαιτείται να προσδιοριστεί 

ο µέσος βαθµός θερµικής απόδοσης της µονάδας παραγωγής Ζ.Ν.Χ. 

Η θερµική ισχύς Pn, ενός τοπικού θερµαντήρα παραγωγής Ζ.Ν.Χ., συνήθως υπολογίζεται για µέσο 

χρόνο απόδοσης της συνολικής ηµερήσια θερµικής ενέργειας σε 5 ώρες, όπως δίνεται από την 

ακόλουθη σχέση: 

 
5

Q
P d

n =   [4.10.] 

Για µονάδες µε λέβητα/ες και κεντρικό δίκτυο διανοµής θερµού νερού για την τροφοδότηση 

τοπικών θερµαντήρων Ζ.Ν.Χ., στην πιο πάνω σχέση λαµβάνεται για τον υπολογισµό της ονοµαστικής 

θερµικής ισχύος προσαύξηση 20% (για την επιτάχυνση ενάρξεως λειτουργίας, την κάλυψη των 

θερµικών απωλειών του δικτύου διανοµής κ.α.). Το ηµερήσιο απαιτούµενο θερµικό φορτίο Qd σε 

(kWh/day) για Ζ.Ν.Χ. δίνεται από την ακόλουθη σχέση: 

 T∆ρ
3600

c
VQ dd ⋅⋅=  [4.11.] 

όπου: Vd [ℓ /ηµέρα] το ηµερήσιο φορτίο, 

 ρ [kg/ ℓ] η πυκνότητα του νερού,  ρ = 1 kg/ ℓ, 

 c [kJ/(kg.K)] η ειδική θερµότητα,  c = 4,18 kJ/(kg.K) 

 ∆Τ [Κ] ή [°C] θερµοκρασιακή διαφορά µεταξύ της χαµηλότερης θερµοκρασίας του νερού 

δικτύου (πίνακας 2.6.) και της θερµοκρασίας του Ζ.Ν.Χ. (45oC). 

Η χωρητικότητα του θερµαντήρα παραγωγής Ζ.Ν.Χ. Vstore, δίνεται από την ακόλουθη σχέση:  

 
5

V
V d

store =   [4.12.] 

Στην περίπτωση θερµαντήρων αποθήκευσης Ζ.Ν.Χ. η χωρητικότητα τους διαµορφώνεται ανάλογα 

µε το σχεδιασµό και το είδος της εγκατάστασης. Για ηλιοθερµικές εγκαταστάσεις παραγωγής Ζ.Ν.Χ. 
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µια τυπική τιµή για την χωρητικότητα των θερµαντήρων κυµαίνεται περίπου στα 75 λίτρα για κάθε m2 

επιφάνειας ηλιακού συλλέκτη. 

Η θερµική ισχύς Pn, µιας τοπικής ή κεντρικής µονάδας παραγωγής Ζ.Ν.Χ. καθώς και η αντίστοιχη 

χωρητικότητα του θερµαντήρα αποθήκευσης  Vstore, µπορούν να υπολογιστούν ανάλογα τις ιδιαίτερες 

ανάγκες ενός κτηρίου χωρίς την εφαρµογή των πιο πάνω σχέσεων 4.10. και 4.12., αλλά σε κάθε 

περίπτωση τα µεγέθη αυτά είναι αλληλένδετα. 

Εκτός από το µέσο βαθµό απόδοσης της µονάδας παραγωγής Ζ.Ν.Χ. σηµαντική είναι και η 

επίδραση των διατάξεων αυτοµάτου ελέγχου λειτουργίας της µονάδας. Εάν το κεντρικό σύστηµα 

παραγωγής Ζ.Ν.Χ. ελέγχεται από κεντρικό σύστηµα διαχείρισης ενέργειας (BEMS), τότε εκτιµάται και 

ένας συντελεστής µείωσης της κατανάλωσης θερµικής ενέργειας για Ζ.Ν.Χ., όπως ορίζεται στην 

παράγραφο 5.2. αυτής της τεχνικής οδηγίας. Αντίστοιχα, το ίδιο γίνεται και για κάθε άλλη τοπική 

διάταξη αυτόµατου ελέγχου των επί µέρους συστηµάτων παραγωγής Ζ.Ν.Χ., όπου και καθορίζεται ο 

αντίστοιχος συντελεστής µείωσης κατανάλωσης ενέργειας. 

 

4.8.2.1. Βαθµός απόδοσης µονάδων λέβητα-καυστήρα για ζεστό νερό χρήσης 

Ο µελετητής χρησιµοποιεί την ονοµαστική ισχύ του λέβητα - καυστήρα που αναφέρεται στη 

σχετική µελέτη. Για τις υφιστάµενες µονάδες παραγωγής Ζ.Ν.Χ. λέβητα - καυστήρα ο πραγµατικός 

βαθµός απόδοσης και η πραγµατική θερµική ισχύς προσδιορίζονται κατά την ανάλυση καυσαερίων, η 

οποία είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α 189533/2011 και αναγράφονται στο φύλλο 

συντήρησης και ρύθµισης του συστήµατος θέρµανσης. Ο µελετητής ή ο επιθεωρητής λαµβάνει υπόψη 

του για τους υπολογισµούς τον πραγµατικό βαθµό απόδοσης του λέβητα από την ανάλυση 

καυσαερίων. 

Το κτήριο αναφοράς για τους υπολογισµούς λαµβάνει την τιµή θερµικής απόδοσης ανάλογα τη 

θερµική ισχύ του από τον πίνακα 4.1. 

 

4.8.2.2. Βαθµός απόδοσης µονάδων τηλεθέρµανσης 

Για τις κεντρικές µονάδες τηλεθέρµανσης, που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή Ζ.Ν.Χ., η 

απόδοσή τόσο του υπό µελέτη ή προς επιθεώρηση κτηρίου, όσο και του κτηρίου αναφοράς 

λαµβάνεται ίση µε την ονοµαστική απόδοση των εναλλακτών θερµότητας που χρησιµοποιούνται. Σε 

περίπτωση σηµαντικής - εµφανούς κακοσυντήρησης (π.χ. ύπαρξη διαρροών) του εναλλάκτη 

θερµότητας, η τελική απόδοση θερµικής ενέργειας του εναλλάκτη λαµβάνεται µειωµένη κατά 10%.  Οι 

απώλειες του δικτύου από το σηµείο παραγωγής (π.χ. µονάδα ηλεκτροπαραγωγής) µέχρι και τον 

εναλλάκτη δεν λαµβάνονται υπόψη στους υπολογισµούς, καθώς δεν αφορούν τις κτηριακές 

εγκαταστάσεις.  

 

4.8.2.3. Βαθµός απόδοσης µονάδων από Συµπαραγωγή 

Για τις µονάδες συµπαραγωγής ηλεκτρισµού & θερµότητας, που χρησιµοποιούνται για την 

παραγωγή Ζ.Ν.Χ. η θερµική απόδοσή των εναλλακτών θερµότητας τού υπό µελέτη ή προς 

επιθεώρηση κτηρίου λαµβάνεται ίση µε την ονοµαστική απόδοση των εναλλακτών θερµότητας που 

χρησιµοποιούνται. Σε περίπτωση σηµαντικών βλαβών ή διαρροών στον εναλλάκτη θερµότητας, η 

τελική απόδοση θερµικής ενέργειας για Ζ.Ν.Χ. του εναλλάκτη λαµβάνεται µειωµένη κατά 10%.  

Οι απώλειες του δικτύου από το σηµείο παραγωγής (π.χ. µονάδα Σ.Η.Θ.) µέχρι και τον εναλλάκτη 

δεν λαµβάνονται υπόψη στους υπολογισµούς, καθώς δεν αφορούν στις κτηριακές εγκαταστάσεις.  
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4.8.2.4. Βαθµός απόδοσης λοιπών µονάδων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης 

Για τις τοπικές µονάδες παραγωγής Ζ.Ν.Χ. (µονάδες ροής), π.χ. επίτοιχος λέβητας αερίου, ο 

βαθµός απόδοσης λαµβάνεται ίσος µε το βαθµό απόδοσης που δίνουν οι προδιαγραφές του 

κατασκευαστή και βάσει της πιστοποίησης του. Για τους τοπικούς λέβητες δεν λαµβάνονται υπόψη οι 

συντελεστές για υπερδιαστασιολόγηση. Τυπική τιµή συντελεστή απόδοσης για µονάδες µε λειτουργία 

σε ατµοσφαιρική πίεση είναι η 0,85. 

Για τις τοπικούς ηλεκτρικούς θερµαντήρες (θερµοσίφωνες) παραγωγής Ζ.Ν.Χ. (µονάδες ροής ή 

αποθήκευσης), όπως είναι οι ηλεκτρικοί θερµοσίφωνες ή ταχυθερµοσίφωνες, ο συντελεστής 

απόδοσης λαµβάνεται ίσος µε την µονάδα (1). 

Για τις αντλίες θερµότητας που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή Ζ.Ν.Χ., κατά τους 

υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, λαµβάνεται ως τελική θερµική απόδοση ο 

ονοµαστικός συντελεστής επίδοσης COP, µε τους περιορισµούς που αναφέρονται στο άρθρο 8 του 

Κ.Εν.Α.Κ. για την παραγωγή Ζ.Ν.Χ. από αντλίες θερµότητας (παράγραφο 4.8.1.). 

 

4.8.2.5. Ποσοστό κάλυψης θερµικού φορτίου ζεστού νερού χρήσης 

Κάθε σύστηµα παραγωγής Ζ.Ν.Χ. καλύπτει µέρος ή το σύνολο του απαιτούµενου θερµικού 

φορτίου για Ζ.Ν.Χ.. Όταν το απαιτούµενο θερµικό φορτίο για Ζ.Ν.Χ. καλύπτεται από περισσότερες της 

µιας µονάδες παραγωγής Ζ.Ν.Χ., το ποσοστό κάλυψης του φορτίου ανά µονάδα κατανέµεται βάσει 

της αποδιδόµενης θερµικής ισχύος της εκάστοτε µονάδας παραγωγής Ζ.Ν.Χ. Στην περίπτωση 

συστηµάτων τριπλής ενέργειας (π.χ. λέβητας-καυστήρας, ηλεκτρική αντίσταση και ηλιακοί συλλέκτες), 

για την παραγωγή θερµικής ενέργειας για ΖΝΧ, όπου η χρήση των συστηµάτων διαφοροποιείται ανά 

χρονική περίοδο (χειµώνας, καλοκαίρι), ο καθορισµός του ποσοστού κάλυψης θερµικού φορτίου 

διαφοροποιείται για κάθε µήνα, ανάλογα µε την εποχική χρήση του κάθε συστήµατος και την 

αποδιδόµενη θερµική ισχύ τους. 

 

 

4.8.3. Σύστηµα διανοµής θερµότητας ζεστού νερού χρήσης 

Οι θερµικές απώλειες του συστήµατος διανοµής Ζ.Ν.Χ. σε ένα κεντρικό σύστηµα διανοµής Ζ.Ν.Χ. 

καθορίζονται ανάλογα µε τις εξής παραµέτρους:  

• Με το µήκος του δικτύου διανοµής, το οποίο εξαρτάται από τις διαστάσεις του κτηρίου και τον 

αριθµό των σηµείων κατανάλωσης. 

• Με το µήκος του δικτύου ανακυκλοφορία Ζ.Ν.Χ. (αν υπάρχει), 

• Με τη θερµική ισχύ που µεταφέρει. Η κατανάλωση Ζ.Ν.Χ. διαφοροποιείται ανάλογα τη χρήση 

του κτηρίου, όπως ορίζεται στον πίνακα 2.5. 

• Με την ποιότητα µόνωσης του δικτύου. Στους πίνακες 4.8., 4.9. και 4.10. δίνονται οι 

συντελεστές γραµµικής θερµικής µετάδοσης [W/(m.K)], ανάλογα µε τη διατοµή των σωλήνων 

και το πάχος της µόνωσης. 

• Με τους χώρους διέλευσης του δικτύου (εσωτερικούς ή εξωτερικούς κ.τ.λ.).  

Σε εγκαταστάσεις µεγάλων απαιτήσεων σε Ζ.Ν.Χ. όπως σε κτήρια ξενοδοχείων, νοσοκοµείων 

αλλά και συγκροτηµάτων κατοικιών, η παραγωγή Ζ.Ν.Χ. γίνεται κεντρικά και η διανοµή µέσω 

κεντρικών δικτύων διανοµή απλής διαδροµής ή συνηθέστερα µε επανακυκλοφορία. Τα δίκτυα 

διανοµής διανύουν συχνά µεγάλες αποστάσεις από τη µονάδα παραγωγής µέχρι και τα σηµεία τελικής 

κατανάλωσης και διέρχονται µέσω εσωτερικών ή/και εξωτερικών χώρων του κτηρίου. Το µήκος των 

δικτύων διανοµής µπορεί να εκτιµηθεί µε µια απλοποιηµένη µέθοδο σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 
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ΕΝ 15316.3.2:2008. Όπως και στα δίκτυα διανοµής θέρµανσης / ψύξης, έτσι και τα δίκτυα Ζ.Ν.Χ. 

διαχωρίζονται σε τρία τµήµατα: 

• Τµήµα V, το οποίο περιλαµβάνει το οριζόντιο µήκος σωλήνων LV [m], από το σύστηµα 

παραγωγής Ζ.Ν.Χ. προς τα κατακόρυφα τµήµατα του δικτύου.  

• Τµήµα S, το οποίο περιλαµβάνει το µήκος των κατακόρυφων σωλήνων LS [m], που συνήθως 

διέρχονται µέσα από φρεάτια ή άλλους εσωτερικούς χώρους καθ’ ύψος του κτηρίου και σπάνια 

από εξωτερικούς χώρους µε την κατάλληλη µόνωση.  

• Τµήµα SL, το οποίο περιλαµβάνει το µήκος των οριζόντιων σωλήνων LSL [m], που ενώνουν τις 

κατακόρυφες στήλες µε τα τελικά σηµεία κατανάλωσης στους επί µέρους χώρους ή 

διαµερίσµατα. 

Προκειµένου να απλοποιηθούν οι υπολογισµοί της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου εκτιµήθηκε 

το ποσοστό απωλειών των δικτύων διανοµής Ζ.Ν.Χ. Λαµβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρθηκαν στην 

παράγραφο 4.3., για τα δίκτυα διανοµής, τις ελάχιστες απαιτήσεις θερµοµόνωσης δικτύων (πίνακας 

4.7.) και τις προδιαγραφές του δικτύου διανοµής του κτηρίου αναφοράς, καθορίζονται τα ποσοστά 

απωλειών του δικτύου διανοµής Ζ.Ν.Χ. σε περίπτωση κεντρικού συστήµατος παραγωγής Ζ.Ν.Χ. 

(πίνακας 4.16.) ανάλογα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δικτύου (ποιότητα µόνωσης). Οι τιµές του 

πίνακα λαµβάνονται για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και για δίκτυα 

που διέρχονται µέσα από εσωτερικούς χώρους των κτηρίων. Σε περίπτωση διέλευσης ενός τµήµατος, 

µεγαλύτερου του 20% των δικτύων διανοµής Ζ.Ν.Χ. από εξωτερικούς χώρους, οι τιµές απωλειών του 

πίνακα επαυξάνονται κατά 20%. 

 

  Πίνακας 4.16. Ποσοστό απωλειών (%) κεντρικού δικτύου διανοµής για ζεστό νερό χρήσης (50oC) 

 Χωρίς ανακυκλοφορία Με ανακυκλοφορία  

Ηµερήσια 
ζήτηση Ζ.Ν.Χ. 

[σε ℓ] 

Μόνωση* 
κτηρίου 
αναφοράς 

Ανεπαρκής 
µόνωση 

Χωρίς 
µόνωση 

Μόνωση 
κτηρίου 
αναφοράς 

Ανεπαρκής 
µόνωση 

Χωρίς 
µόνωση 

50 - 200 8,0 16,0 28,0 12,8 25,6 44,8 

200 - 1000 7,7 15,4 27,0 12,4 24,8 43,4 

1000 - 4000 7,5 15,0 26,3 12,1 24,2 42,4 

4000 - 7000 7,3 14,6 25,6 11,8 23,6 41,3 

>7000 7,0 14,0 25,4 11,5 23,0 40,3 

*  Για µόνωση δικτύου διανοµής σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του πίνακα 4.7. 

 

Σε περίπτωση τοπικών µονάδων παραγωγής Ζ.Ν.Χ. (π.χ. σε κτήρια κατοικιών), όπου το δίκτυο 

διανοµής είναι µικρό, οι απώλειες δικτύου λαµβάνονται µηδενικές. 

Σε περίπτωση θερµικής ζώνης µε περισσότερους του ενός κλάδους διανοµής Ζ.Ν.Χ. και µε 

διαφορετικές θερµικές αποδόσεις των κλάδων, για τους υπολογισµούς λαµβάνεται υπόψη η 

χαµηλότερη θερµική απόδοση µεταξύ των δύο κλάδων. 

Σε περίπτωση µη ύπαρξης συστήµατος παραγωγής Ζ.Ν.Χ. θεωρείται ότι το κτήριο διαθέτει 

σύστηµα παραγωγής Ζ.Ν.Χ. όπως το κτήριο αναφοράς, µε διέλευση από εσωτερικούς χώρους και 

χωρίς ανακυκλοφορία. Στις χρήσεις κτηρίων κατά τις οποίες το κτήριο αναφοράς διαθέτει κεντρικό 

σύστηµα παραγωγής Ζ.Ν.Χ., τότε και το εξεταζόµενο κτήριο θα διαθέτει κεντρικό σύστηµα παραγωγής 

Ζ.Ν.Χ. και µε απώλειες δικτύου διανοµής, ανάλογα µε την ηµερήσια ζήτηση Ζ.Ν.Χ. (πίνακας 4.16). 
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4.8.4. Τερµατικές µονάδες απόδοσης θερµότητας για ζεστό νερό χρήσης 

Τερµατικές µονάδες απόδοσης (εναλλάκτες) θερµότητας για το Ζ.Ν.Χ., είναι οι κεντρικές ή/και 

τοπικές δεξαµενές αποθήκευσης, δηλαδή οι θερµαντήρες (boiler), οι οποίοι διαθέτουν είτε ηλεκτρική 

αντίσταση (ηλεκτρικός θερµοσίφωνας) είτε εναλλάκτη θερµότητας (σερπαντίνα).  

Στους υπολογισµούς της κατανάλωσης θερµικής ενέργειας, λαµβάνονται υπόψη και οι θερµικές 

απώλειες των θερµαντήρων που σχετίζονται µε:  

• την απόδοση του στοιχείου συναλλαγής θερµότητας (ηλεκτρική αντίσταση ή/και εναλλάκτης 

θερµότητας - σερπαντίνα) των θερµαντήρων,  

• τις πλευρικές θερµικές απώλειες από το µεταλλικό µονωµένο τοίχωµα των θερµαντήρων.  

Οι θερµικές απώλειες λόγω του εναλλάκτη θερµότητας τοπικών ή κεντρικών θερµαντήρων (boiler) 

λαµβάνονται κατά µέσο όρο 5% επί της συνολικής θερµικής ενέργειας για Ζ.Ν.Χ., ενώ για ηλεκτρικούς 

θερµαντήρες (θερµοσίφωνες) λαµβάνονται µηδενικές. Οι πλευρικές θερµικές απώλειες των 

θερµαντήρων είναι 2% επί της συνολικής θερµικής ενέργειας για Ζ.Ν.Χ. για τοποθέτηση σε εσωτερικό 

θερµαινόµενο ή µη χώρο και αντίστοιχα 7% θερµικές απώλειες για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο. Ο 

συνολικός συντελεστής θερµικών απωλειών των θερµαντήρων είναι το άθροισµα των δύο επί µέρους 

συντελεστών θερµικών απωλειών. Τα πιο πάνω ποσοστά ισχύουν για το σύνολο των θερµαντήρων 

ενός συστήµατος παραγωγής Ζ.Ν.Χ. ανεξαρτήτου αριθµού.  

Για το κτήριο αναφοράς ο συνολικός συντελεστής θερµικών απωλειών από τους τοπικούς 

θερµαντήρες ηλεκτρικούς ή αερίου (ροής ή αποθήκευσης) λαµβάνεται 2% επί της συνολικής θερµικής 

ενέργειας για Ζ.Ν.Χ. και αντίστοιχα 7% για κεντρικές µονάδες µε εναλλάκτη θερµότητας (σερπαντίνα). 

 

 

4.8.5. Βοηθητικά συστήµατα εγκατάστασης ζεστού νερού χρήσης 

Κάθε κεντρική εγκατάσταση παραγωγής ζεστού νερού χρήσης διαθέτει βοηθητικά συστήµατα για 

τον έλεγχο λειτουργίας, την κυκλοφορία και διανοµή του ζεστού νερού χρήσης στα σηµεία τελικής 

κατανάλωσης. Στα βοηθητικά συστήµατα συµπεριλαµβάνονται αντλίες, κυκλοφορητές, ηλεκτροβάνες, 

διατάξεις αυτοµάτου ελέγχου κ.ά. 

Κατά τους υπολογισµούς ενεργειακής απόδοσης για τα βοηθητικά συστήµατα χρησιµοποιούνται, 

ως παράµετροι, η συνολική εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύς (kW) των βοηθητικών συστηµάτων 

(παραγωγής, διανοµής ή ανακυκλοφορίας Ζ.Ν.Χ., διατάξεων αυτοµάτου ελέγχου κ.ά.), καθώς και ο 

χρόνος λειτουργίας τους.  Αν το ίδιο βοηθητικό σύστηµα (π.χ. κυκλοφορητής), καλύπτει το 

απαιτούµενο θερµικό φορτίο για Ζ.Ν.Χ. σε περισσότερες από µία θερµικές ζώνες, τότε γίνεται 

επιµερισµός της ισχύος του συστήµατος, ανάλογα µε το ποσοστό κάλυψης που παρέχει σε κάθε 

θερµική ζώνη.  

Οι τοπικές µονάδες παραγωγής Ζ.Ν.Χ. (π.χ. τοπικός θερµαντήρας) δεν διαθέτουν κανένα 

βοηθητικό σύστηµα διανοµής ή ανακυκλοφορίας Ζ.Ν.Χ., οπότε δεν καταναλώνουν και επιπλέον 

ηλεκτρική ενέργεια. Σ’ αυτή την περίπτωση, η ισχύς των βοηθητικών συστηµάτων είναι µηδενική.  

Στην περίπτωση που τα ηλιακά συστήµατα παραγωγής Ζ.Ν.Χ., θερµοσιφωνικά ή µε κεντρικό 

θερµαντήρα αποθήκευσης, διπλής ή τριπλής ενέργειας, µε ανακυκλοφορία ή µη, διαθέτουν βοηθητικά 

συστήµατα για τον έλεγχο λειτουργίας τους ή τη διανοµή του Ζ.Ν.Χ., τότε, η ηλεκτρική ισχύς (kW) των 

συστηµάτων αυτών συµπεριλαµβάνεται επίσης στα βοηθητικά συστήµατα παραγωγής Ζ.Ν.Χ. και 

λαµβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισµό της ενεργειακή απόδοσης του κτηρίου. 
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Στις περιπτώσεις κτηρίων ή θερµικών ζωνών µε περιορισµένη κατανάλωση Ζ.Ν.Χ. (µικρότερη ή 

ίση µε 10 ℓ/άτοµο/ηµέρα), θεωρείται ότι δεν γίνεται χρήση βοηθητικών συστηµάτων, οπότε η ισχύς 

λαµβάνεται µηδενική. 

Ο χρόνος λειτουργίας των βοηθητικών συστηµάτων στις κεντρικές εγκαταστάσεις παραγωγής 

Ζ.Ν.Χ. εκτιµάται στη βάση του τυπικού ωραρίου λειτουργίας του κτηρίου ή της θερµικής ζώνης και 

ανάλογα την περίοδο και την κλιµατική ζώνη. Οι τυπικές τιµές που λαµβάνονται για τους 

υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου δίνονται στον πίνακα 4.17. 

 

Πίνακας 4.17. Ποσοστό χρόνου λειτουργίας βοηθητικών συστηµάτων Ζ.Ν.Χ. σε κάθε κλιµατική ζώνη. 

Ποσοστό χρόνου λειτουργίας βοηθητικών συστηµάτων Ζ.Ν.Χ. επί του 
τυπικού ωραρίου λειτουργίας του κτηρίου, ανά περίοδο και κλιµατική ζώνη 

Οκτώβριος έως Απρίλιο Μάιο έως Σεπτέµβριο 
Κτήρια 

Ζώνες Α & Β Ζώνες Γ & ∆ Ζώνες Α & Β Ζώνες Γ & ∆ 

Κεντρικά συστήµατα Ζ.Ν.Χ. χωρίς ανακυκλοφορία 

Οικιακού τοµέα 5% 10% 3% 5% 

Τριτογενή τοµέα 10% 15% 7% 10% 

Κεντρικά συστήµατα Ζ.Ν.Χ. µε ανακυκλοφορία 

Οικιακού τοµέα 7% 12% 3% 6% 

Τριτογενή τοµέα 12% 17% 8% 12% 

 

Σε περίπτωση που το υπό µελέτη ή το προς επιθεώρηση κτήριο δεν διαθέτει σύστηµα παραγωγής 

Ζ.Ν.Χ. για τους υπολογισµούς θεωρείται σύµφωνα µε τον Κ.Εν.Α.Κ. ότι διαθέτει. Σ' αυτήν την 

περίπτωση, για κεντρικές εγκαταστάσεις παραγωγής Ζ.Ν.Χ. και µόνο για τις χρήσεις κτηρίων µε 

µεγάλες καταναλώσεις, η εγκατεστηµένη ισχύς βοηθητικών συστηµάτων Ζ.Ν.Χ λαµβάνεται κατά 

σύµβαση µηδενική για τα κτήρια κατοικιών και 0,1 W/m2 για τα κτήρια του τριτογενούς τοµέα. 

Αντίστοιχα, για µικρές καταναλώσεις Ζ.Ν.Χ. (µικρότερη ή ίση µε 10 ℓ/άτοµο/ηµέρα), η εγκατεστηµένη 

ισχύς των βοηθητικών συστηµάτων σε όλες τις περιπτώσεις κτηρίων λαµβάνεται µηδενική. 

Ο χρόνος λειτουργίας και η ισχύς των βοηθητικών συστηµάτων στις εγκαταστάσεις παραγωγής 

Ζ.Ν.Χ. για το κτήριο αναφοράς λαµβάνεται ίδιος µε του υπό µελέτη ή προς επιθεώρηση κτηρίου. 
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5. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ, ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Σ' αυτήν την ενότητα καθορίζονται όλες οι παράµετροι των ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών 

εγκαταστάσεων, όπως οι εγκαταστάσεις τεχνητού φωτισµού, ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.), 

συστηµάτων συµπαραγωγής ηλεκτρισµού θερµότητας (Σ.Η.Θ.), κεντρικών διατάξεων αυτοµατισµών 

(BEMS) κ.ά. Αυτές οι παράµετροι υπολογίζονται και χρησιµοποιούνται κατά περίπτωση στους 

υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα.  

 

 

 

5.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Η κατανάλωση ενέργειας από τα συστήµατα φωτισµού συνυπολογίζεται βάσει του Κ.Εν.Α.Κ. µόνο 

για τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων του τριτογενούς τοµέα. Για τα κτήρια 

κατοικίας τα φορτία για το φωτισµό δεν συνυπολογίζονται στην τελική ενεργειακή απόδοση των 

κτηρίων, αλλά λαµβάνονται υπόψη ως εσωτερικά κέρδη στον υπολογισµό των θερµικών και ψυκτικών 

φορτίων του κτηρίου, όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 2.6.  

 

 

5.1.1. Ελάχιστες απαιτήσεις φωτισµού -  κτήριο αναφοράς 

Ο φωτισµός δεν εξετάζεται στα κτήρια κατοικίας. Για τα συστήµατα φωτισµού στα κτήρια του 

τριτογενούς τοµέα καθορίζεται ότι στο υπό µελέτη κτήριο, καθώς και στο κτήριο αναφοράς η φωτεινή 

δραστικότητα (απόδοση) είναι κατ’ ελάχιστον 55 lm/W. Στον πίνακα 2.4 δίνονται και οι τιµές 

εγκατεστηµένης ισχύος ανά µονάδα δοµηµένης επιφάνειας (W/m2) για το κτήριο αναφοράς, που 

καθορίστηκαν µε βάση τις προτεινόµενες τιµές ανά χρήση χώρων όπως δίνονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΝ 15193:2007. 

Για επιφάνεια κτηρίου ή θερµικής ζώνης µεγαλύτερη από 15 m2 ο τεχνητός φωτισµός του πρέπει 

να είναι κατανεµηµένος σε περισσότερα του ενός κυκλώµατα και να ελέγχεται µε χωριστούς 

διακόπτες. Σε χώρους όπου δεν υπάρχει συνεχής παρουσία ατόµων, όπως σε τουαλέτες, 

δευτερεύοντες διαδρόµους, βοηθητικούς χώρους αλλά ακόµη και σε ατοµικά γραφεία συνιστάται η 

χρήση αισθητήρων ανίχνευσης παρουσίας για τον έλεγχο του φωτισµού.   

Στους χώρους µε φυσικό φωτισµό πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ο διαχωρισµός των ζωνών που 

καλύπτονται από φυσικό φωτισµό και να εξασφαλίζεται η δυνατότητα ελέγχου/σβέσης τουλάχιστον του 

50% των λαµπτήρων που βρίσκονται εντός αυτών, µέσω αισθητήρων φωτισµού ή η δυνατότητα 

συνεχούς ρύθµισης της φωτεινότητας των λαµπτήρων µέσω κατάλληλου συστήµατος ελέγχου του 

φωτισµού.  

Σε ειδικές περιπτώσεις χώρων µεγάλης επιφάνειας (>15 m2) αλλά ενιαίας και µη σταθερής 

λειτουργίας (π.χ. εµπορικές αγορές µε ακανόνιστη πυκνότητα πληθυσµού σε συνάρτηση µε το χρόνο), 

η προαναφερόµενη απαίτηση (ανεξάρτητου ελέγχου ανά 15 m2) δεν ισχύει. Πρέπει όµως να 

εφαρµόζεται σε χώρους στους οποίους επί αδιάλειπτο και συνεχές χρονικό διάστηµα µπορεί ο χώρος 

να λειτουργεί τµηµατικά (π.χ. χώρος εκπαίδευσης, σεµιναρίων κ.τ.λ.). 

Στους µη θερµαινόµενους χώρους, όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 2.2., δεν λαµβάνεται 

υπόψη η κατανάλωση ενέργειας για φωτισµό. Όλες οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις για το νέο και 

υπό ριζική ανακαίνιση κτήριο εφαρµόζονται και στο κτήριο αναφοράς. 
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Το κτήριο αναφοράς του τριτογενούς τοµέα διαθέτει φωτισµό ασφαλείας σε όλους τους χώρους. 

Επίσης το κτήριο αναφοράς, για τα κτήρια υγείας και κοινωνικής πρόνοιας καθώς και τα κτήρια 

προσωρινής διαµονής, διαθέτει σύστηµα εφεδρείας για την κάλυψη των αναγκών φωτισµού.  

 

 

5.1.2. Φωτιστική απόδοση λαµπτήρων 

Κάθε φωτιστικό σώµα έχει συγκεκριµένη φωτεινή δραστικότητα, ανάλογα µε τον τύπο του 

λαµπτήρα, τις ανακλαστικές διατάξεις που διαθέτει κ.τ.λ. Στον πίνακα 5.1. δίνονται τυπικές τιµές 

φωτεινής δραστικότητας διαφόρων τύπων λαµπτήρων. Επισηµαίνεται ότι η φωτεινή δραστικότητα των 

λαµπτήρων εξαρτάται και από την ισχύ τους. 

 

  Πίνακας 5.1. Τυπικές τιµές (όχι µέγιστες) φωτεινής δραστικότητας (απόδοσης) λαµπτήρων. 

Τύπος λαµπτήρα Φωτεινή δραστικότητα  
[lm/W] 

Πυράκτωσης 10 - 18 

Αλογόνου 15 - 25 

Συµπαγής φθορισµού (συµπεριλαµβανοµένου του 
στραγγαλιστικού πηνίου (ballast)) 

50 - 70 

Γραµµικός φθορισµού (συµπεριλαµβανοµένου του 
στραγγαλιστικού πηνίου (ballast)) 

60 - 100 

Αλογονιδίων µετάλλων (συµπεριλαµβανοµένου του 
στραγγαλιστικού πηνίου (ballast)) 

65 - 110 

Φωτοδίοδοι (LED) (συµπεριλαµβανοµένου του οδηγού 
(driver)) 

30 - 60 

 

 

5.1.3. Παράµετροι φωτισµού 

Για το σύστηµα φωτισµού, για κάθε ζώνη αλλά και στο σύνολο του κτηρίου καταγράφονται οι εξής 

παράµετροι: 

• Η εγκατεστηµένη ισχύς των λαµπτήρων και των φωτιστικών του χώρου (kW). 

• Η φωτεινή δραστικότητα [lm/W] των λαµπτήρων, ανά τύπο λαµπτήρα, όπως αναγράφεται στις 

τεχνικές προδιαγραφές. 

• Τα σύστηµα ελέγχου λειτουργίας φωτισµού, όπως αισθητήρες στάθµης φωτισµού [lx], 

αισθητήρες παρουσίας, χρονοδιακόπτες (ανάλογα µε το ωράριο λειτουργίας του κτηρίου), 

σκίαση κ.ά. 

• Το ποσοστό του χώρου που λαµβάνεται ως ζώνη φυσικού φωτισµού. Εκτιµάται το ποσοστό 

του κτηρίου ή της θερµικής ζώνης για το οποίο οι απαιτήσεις φωτισµού µπορούν να 

καλυφθούν µε φυσικό φως από τα διαθέσιµα ανοίγµατα.  

• Η δυνατότητα αξιοποίησης του φυσικού φωτισµού σε ένα χώρο. Ανάλογα µε τις ώρες 

λειτουργίας του κτηρίου ή της θερµικής ζώνης εκτιµώνται οι ώρες που υπάρχει διαθέσιµος 

φυσικός φωτισµό ΤD, όπως ορίζεται στον πίνακα 5.2. 

• Η απαίτηση για τεχνητό φωτισµό σε ένα χώρο. Ανάλογα µε τη χρήση του κτηρίου και τις ώρες 

λειτουργίας του κτηρίου ή µιας ζώνης εκτιµώνται οι ώρες ΤN που δεν υπάρχει διαθέσιµος 

φυσικός φωτισµό και είναι απαραίτητη η χρήση τεχνητού φωτισµού του χώρου, όπως ορίζεται 

στον πίνακα 5.2. 
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5.1.3.1. Εγκατεστηµένη ισχύς φωτισµού  

Η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς για φωτισµό [W] σε µια θερµική ζώνη υπολογίζεται από τον 

τύπο των συστηµάτων φωτισµού που είναι εγκατεστηµένα και την καταγραφή του αριθµού 

φωτιστικών, των λαµπτήρων και των στραγγαλιστικών πηνίων.  

Για τα νέα και ριζικά ανακαινιζόµενα κτήρια, τα επίπεδα φωτισµού ανά χρήση κτηρίου ή/και 

θερµικών ζωνών καθορίζονται στον πίνακα 2.4., που δίνεται στην παράγραφο 2.4.4. αυτής της 

τεχνικής οδηγίας. Αυτές οι τιµές ισχύουν για το κτήριο αναφοράς. Ο αριθµός και η ισχύς των 

φωτιστικών σωµάτων που θα εγκατασταθούν σε ένα χώρο καθορίζονται από τον τύπο και τη φωτεινή 

δραστικότητα (απόδοση) των λαµπτήρων [lm/W], τον τύπο φωτιστικών και την ελάχιστη απαιτούµενη 

στάθµη φωτισµού [lx] που πρέπει να εξασφαλισθούν στον εκάστοτε χώρο.  

Σε περίπτωση που το υπό επιθεώρηση κτήριο διαθέτει φωτιστικά και λαµπτήρες που αποδίδουν 

χαµηλότερη στάθµη (lx) γενικού φωτισµού από τα καθορισµένα στον πίνακα 2.4., τότε για τους 

υπολογισµούς, ως εγκατεστηµένη ισχύς γενικού φωτισµού λαµβάνεται η υπολογιζόµενη ελάχιστη 

απαιτούµενη εγκατεστηµένη ισχύς φωτιστικών της ίδιας τεχνολογίας µε τη χρησιµοποιούµενη στο 

εξεταζόµενο κτήριο, που πληροί την ελάχιστη στάθµη (lx) γενικού φωτισµού. Η ελάχιστη απαιτούµενη 

εγκατεστηµένη ισχύς (W/m2) γενικού φωτισµού υπολογίζεται ανάλογα µε τον τύπο λαµπτήρων που 

καταγράφονται στο υπό επιθεώρηση κτήριο, την ελάχιστη απαιτούµενη στάθµη φωτισµού (lx) ανάλογα 

µε τη χρήση του χώρου (πίνακας 2.4.) και τις τυπικές τιµές του συντελεστή µετατροπής (πυκνότητα 

ισχύος ανά 100lx), για διάφορες τεχνολογίες λαµπτήρων που εφαρµόζονται στα ελληνικά κτήρια και 

δίνεται στον πίνακα 5.1α. Οι τυπικές τιµές του συντελεστή µετατροπής (πυκνότητα ισχύος ανά 100lx) 

που αναφέρονται στον πίνακα 5.1α. δύναται να χρησιµοποιηθούν και αντίστροφα προκειµένου για τον 

έλεγχο της ελάχιστης απαιτούµενης στάθµης φωτισµού σε έναν χώρο ανάλογα την τεχνολογία 

λαµπτήρων που χρησιµοποιούνται.  

 

  Πίνακας 5.1α. Τυπικές τιµές πυκνότητας ισχύος φωτισµού ανά 100lux, για επιθεώρηση κτηρίων. 

Φωτιστικά µε λαµπτήρες Πυκνότητα ισχύος ανά 100 lx  
[W/m 2/100lx] 

Πυράκτωσης 27,0 

Αλογόνου 16,6 

Υδραργύρου 7,0 

Υψηλής πίεσης νατρίου 4,2 

Συµπαγής φθορισµού (συµπεριλαµβανοµένου του 
στραγγαλιστικού πηνίου (ballast)) 

4,5 

Γραµµικός φθορισµού Τ8 (halophospate 
συµπεριλαµβανοµένου του µαγνητικού στραγγαλιστικού 
πηνίου (ballast)) 

4,2 

Γραµµικός φθορισµού Τ8 (triphosphor συµπεριλαµβανοµένου 
του ηλεκτρονικού ballast) 

3,4 

Γραµµικός φθορισµού Τ5 (συµπεριλαµβανοµένου του 
στραγγαλιστικού πηνίου (ballast)) 

3,2 

Αλογονιδίων µετάλλων (συµπεριλαµβανοµένου του 
στραγγαλιστικού πηνίου (ballast)) 

5,2 
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Στην περίπτωση που το προς επιθεώρηση κτήριο ή τµήµα κτηρίου του τριτογενούς τοµέα δεν 

διαθέτει συστήµατα φωτισµού, τότε για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου ή 

της θερµικής ζώνης, ως εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύς φωτισµού λαµβάνεται η τιµή που δίνεται στο 

πίνακα 2.4. για κάθε χρήση κτηρίου ή θερµικής ζώνης. 

 

5.1.3.2. Περιοχές (ζώνες) φυσικού φωτισµού  

Η χρήση φυσικού φωτισµού εξαρτάται από τον προσανατολισµό του κτηρίου, τον ηλιασµό του, τα 

πλευρικά ανοίγµατα των χώρων του (σχήµα 5.1.), τα ανοίγµατα της οροφής (σχήµα 5.2.), τις ώρες 

λειτουργίας, τη χρήση και τις διαστάσεις των χώρων του (βάθος, µήκος, πλάτος, ύψος) κ.ά. Σε πολλές 

εγκαταστάσεις φωτισµού, υπάρχει τεχνολογία ελέγχου και αξιοποίησης του φυσικού φωτισµού µέσω 

διατάξεων αυτοµάτου ελέγχου, όπως αισθητήρων παρουσίας, αισθητήρων στάθµης φωτισµού, 

αυτόµατο σύστηµα αφής / σβέσης κ.ά.  

Εάν σε ένα χώρο υπάρχει πλευρικό άνοιγµα (σχήµα 5.1.), το οποίο έχει πλάτος Wπ και ύψος 

πρεκιού hπ, τότε η ζώνη φυσικού φωτισµού που σχηµατίζεται καλύπτει µέρος του χώρου επάνω από 

την επιφάνεια εργασίας (µε ύψος hΕΕ) και έχει βάθος LΖΦΦ, που εξαρτάται από το ύψος της δέσµης 

φυσικού φωτισµού hΖΦΦ (ύψος µεταξύ πρεκιού και επιφάνεια εργασίας) και υπολογίζονται από τις 

σχέσεις: 

 ΖΦΦΖΦΦ h5,2L ⋅=  [5.1.] 

 EEΠΖΦΦ hhh −=  [5.2.] 

Αντίστοιχα, το πλάτος της ζώνης φυσικού φωτισµού WΠ (σχήµα 5.1.) υπολογίζεται ως το άθροισµα 

του πλάτους του παραθύρου WΠ και το µισό του βάθους της ζώνης φυσικού φωτισµού LΖΦΦ, όπως 

περιγράφεται στην ακόλουθη σχέση: 

 ΖΦΦΠΖΦΦ L5,0WW ⋅+=  [5.3.] 

WΖΦΦ

WΠ

hΕΕ

hΕΕ

WK

hΚ

hΠ

L
ΖΦ
Φ

hΖΦΦ

 

Σχήµα 5.1. Ζώνη φυσικού φωτισµού από πλευρικά ανοίγµατα χώρων. 
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Σχήµα 5.2. Ζώνη φυσικού φωτισµού από ανοίγµατα οροφής. 

 

Η περιοχή φυσικού φωτισµού από τα ανοίγµατα οροφής υπολογίζεται ανάλογα το πλάτος του 

ανοίγµατος WΑΟ, το ύψος του χώρου hK και το ύψος της επιφάνειας εργασίας hEE. Η περιοχή που 

µπορεί να καλυφθεί µε φυσικό φωτισµό από ένα άνοιγµα οροφής ορίζεται περιµετρικά µε την ευθεία 

που ξεκινάει από το άνοιγµα οροφής και προσπίπτει επάνω στην επιφάνεια εργασίας (µε ύψος hΕΕ) µε 

κλίση 30o. Για ένα κυκλικό άνοιγµα, η περιοχή στο επίπεδο επιφάνειας εργασίας που καλύπτει το 

άνοιγµα οροφής θα αντιστοιχεί σε µια κυκλική περιοχή µε διάµετρο DΖΦΦ όπως υπολογίζεται από τη 

σχέση: 

 )30(εφ)hh(2WD ο
EEKAOΖΦΦ ⋅−⋅+=   [5.4.] 

Στην µελέτη ενεργειακής απόδοσης ή στην ενεργειακή επιθεώρηση εκτιµάται το ποσοστό του 

κτηρίου ή της θερµικής ζώνης που καλύπτεται µε φυσικό φωτισµό. Για ευκολία του µελετητή και του 

επιθεωρητή, λαµβάνοντας υπόψη τις παραπάνω σχέσεις και την γεωµετρία των σχηµάτων 5.1. και 

5.2., ορίζεται ως περιοχή φυσικού φωτισµού: 

• από κατακόρυφα πλευρικά ανοίγµατα  η περιοχή προς το εσωτερικό του χώρου σε 

απόσταση (βάθος) LΖΦΦ = 4 m από τα πλευρικά ανοίγµατα (διαφανείς επιφάνειες) ενός τοίχου 

και µε πλάτος ίσο µε το πλάτος του ανοίγµατος αυξηµένο κατά δύο µέτρα (Wπ + 2 m) και 

• από οριζόντια ανοίγµατα οροφής η περιοχή που βρίσκεται κάτω από το άνοιγµα οροφής και 

εκτίνεται 1,5 m πέρα από τα όρια της προβολής του ανοίγµατος επί της επιφάνειας εργασίας.  

Ωστόσο διευκρινίζεται ότι, για να αξιολογηθεί η πραγµατική χρήση φυσικού φωτισµού στις ζώνες 

φυσικού φωτισµού, θα πρέπει οι ζώνες να εξοπλίζονται και από τα ανάλογα συστήµατα διαχείρισης 

φυσικού φωτισµού (αισθητήρες φυσικού φωτισµού, σύστηµα αυτόµατης αφής / σβέσης φωτιστικών 

ανά ζώνη φυσικού φωτισµού κ.ά.). Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15193:2008, για να θεωρηθεί 

αξιολογήσιµη οποιαδήποτε διάταξη αυτοµάτου ελέγχου των συστηµάτων φωτισµού, θα πρέπει να 

ελέγχεται τουλάχιστον το 60% της εγκατεστηµένης ισχύος φωτισµού. Σε διαφορετική περίπτωση 

αγνοείται η ύπαρξή της και δεν αξιολογείται. 

  

5.1.3.3. Περίοδος αξιοποίησης φυσικού φωτισµού  

Για τους υπολογισµούς της κατανάλωσης ενέργειας για φωτισµό, χρησιµοποιούνται ο µέγιστος 

αριθµός ωρών λειτουργίας του κτηρίου ή της θερµικής ζώνης όταν υπάρχει διαθέσιµος φυσικός 

φωτισµός ΤD [h], (π.χ. ώρες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της ηµέρας) και ο αριθµός ωρών λειτουργίας 

τους όταν δεν υπάρχει διαθέσιµος φυσικός φωτισµός ΤN [h] (π.χ. νυκτερινές ώρες). Ουσιαστικά, οι 
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τιµές αυτές καθορίζουν την απαίτηση για γενικό φωτισµό ενός κτηρίου ή θερµική ζώνη, κατά τις 

διάρκεια της ηµέρας ή/και της νύχτας. Αυτές οι ώρες (πίνακας 5.2.) αντιπροσωπεύουν τον τυπικό 

αριθµό ωρών λειτουργίας για το σύνολο των ελληνικών περιοχών για όλες τις χρήσεις κτηρίων, όπως 

καθορίζονται στην παράγραφο 2.3. και µε βάση το ωράριο λειτουργίας, τις µέρες λειτουργίας ανά 

εβδοµάδα και τους µήνες λειτουργίας ανά έτος. Στα κτήρια µε 24ώρη λειτουργία (νοσοκοµεία, 

ξενοδοχεία κ.τ.λ.) έχει ληφθεί υπόψη και η διακοπή ή/και ο περιορισµός λειτουργίας του γενικού 

φωτισµού κατά τις βραδινές ώρες, για όσους χώρους (π.χ. γραφεία) δεν χρησιµοποιούνται τις ώρες 

αυτές και για τους χώρους υπνοδωµατίων.  

Στον πίνακα 5.2. δίνονται και οι συνολικές ώρες λειτουργίας των κτηρίων ή των θερµικών ζωνών 

ανάλογα µε τη χρήση, οι οποίες λαµβάνονται υπόψη για τους υπολογισµούς της ενεργειακής 

απόδοσης κτηρίου τόσο για το υπό µελέτη/επιθεώρηση κτήριο, όσο και για το κτήριο αναφοράς. 

 

 Πίνακας 5.2. Τυπικές τιµές του αριθµού ωρών λειτουργίας ενός κτηρίου κατά τη διάρκεια ύπαρξης διαθέσιµου 

φυσικού φωτισµού (ΤD) και κατά την διάρκεια µη ύπαρξης φυσικού φωτισµού (ΤN), για τον 

υπολογισµό της κατανάλωσης ενέργειας για φωτισµό ανά κατηγορία κτηρίου. 

Ώρες 
λειτουργίας 
ηµέρας (ΤD)   

Ώρες 
λειτουργίας 
νύκτας (ΤN)  

Σύνολο 
ωρών  

(ΤT = ΤΝ+ΤD) 

Βασικές 
κατηγορίες 
κτηρίων 

Χρήσεις κτηρίων ή θερµικών ζωνών 

[h] [h] [h] 

Κατοικίας Μονοκατοικία, πολυκατοικία (περισσότερα 
του ενός διαµερίσµατα) 

2912 2912 5824 

Ξενοδοχείο ετήσιας λειτουργίας 3276 3713 6989 

θερινής λειτουργίας 2123 1953 4077 

χειµερινής λειτουργίας 1941 2718 4659 

Ξενώνας ετήσιας λειτουργίας 3276 3713 6989 

θερινής λειτουργίας 2123 1953 4077 

χειµερινής λειτουργίας 1941 2718 4659 

Οικοτροφείο και κοιτώνας 3276 3713 6989 

Υπνοδωµάτιο ξενοδοχείου, οικοτροφείου 
κ.ά. 

1456 2912 4368 

Προσωρινής 
διαµονής 

Κοινόχρηστος χώρος ξενοδοχείου, 
οικοτροφείου κ.ά. 

TD ανά χρήση 
TN ανά 
χρήση 

TΤ ανά 
χρήση 

Εστιατόριο 1820 2548 4368 

Ζαχαροπλαστείο, καφενείο 2912 2548 5460 

Νυχτερινό κέντρο διασκέδασης,  
µουσική σκηνή  

0 1248 1248 

Θέατρο, κινηµατογράφος 0 2548 2548 

Χώρος συναυλιών 0 2184 2184 

Χώρος εκθέσεων, µουσείο 1820 364 2184 

Χώρος συνεδρίων, αµφιθέατρο, αίθουσα 
δικαστηρίων 

1300 260 1560 

Τράπεζα 1300 780 2080 

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων  1248 936 2184 

Συνάθροισης 
κοινού 

Κλειστό γυµναστήριο, κλειστό κολυµβητήριο 2912 2184 5096 



 131 

Ώρες 
λειτουργίας 
ηµέρας (ΤD)   

Ώρες 
λειτουργίας 
νύκτας (ΤN)  

Σύνολο 
ωρών  

(ΤT = ΤΝ+ΤD) 

Βασικές 
κατηγορίες 
κτηρίων 

Χρήσεις κτηρίων ή θερµικών ζωνών 

[h] [h] [h] 

∆ιάδροµοι και άλλοι βοηθητικοί κοινόχρηστοι 
χώροι  

TD ανά χρήση 
TN ανά 
χρήση 

TΤ ανά 
χρήση 

Λουτρό (κοινόχρηστο)  
TD ανά χρήση 

TN ανά 
χρήση 

TΤ ανά 
χρήση 

Νηπιαγωγείο 1387 0 1387 

Πρωτοβάθµια εκπαίδευση,  
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

1560 0 1560 

Τριτοβάθµια εκπαίδευση,  
αίθουσα διδασκαλίας 

1950 867 2817 

Εκπαίδευσης 

Φροντιστήριο, ωδείο 780 585 1365 

Νοσοκοµείο, κλινική 3276 4295 7571 

Αίθουσα ασθενών (δωµάτιο) 2912 3276 6188 

Χειρουργείο (τακτικό) 0 2080 2080 

Εξωτερικών ιατρείων 1560 520 2080 

Αίθουσες αναµονής 1560 520 2080 

Αγροτικό ιατρείο, υγειονοµικός σταθµός, 
κέντρο υγείας, ιατρείο 

2340 780 3120 

Ψυχιατρείο, ίδρυµα ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες, ίδρυµα χρονίως πασχόντων, οίκος 
ευγηρίας, βρεφοκοµεία 

3276 4295 7571 

Υγείας και 
κοινωνικής 
πρόνοια 

Βρεφικός σταθµός, παιδικός σταθµός 1430 477 1907 

Κρατητήριο, αναµορφωτήριο, φυλακή 3276 3713 6989 Σωφρονισµού 

Αστυνοµική διεύθυνση 3276 2548 5824 

Εµπορικό κέντρο, αγορά και υπεραγορά 2496 1248 3744 

Κατάστηµα, φαρµακείο 1560 1248 2808 

Ινστιτούτο γυµναστικής 2496 1248 3744 

Εµπορίου 

Κουρείο, κοµµωτήριο 2496 1248 3744 

Γραφείο 2080 520 2600 Γραφείων 

Βιβλιοθήκη 1040 520 1560 

 

 

5.1.3.4. Συντελεστής επίδρασης φυσικού φωτισµού (FD) 

Ο συντελεστής επίδρασης φυσικού φωτισµού (FD) είναι ο συντελεστής µείωσης της αρχικά 

υπολογιζόµενης κατανάλωσης ενέργειας για φωτισµό, λόγω της χρήσης διατάξεων αυτοµάτου 

ελέγχου που παρέχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης φυσικού φωτισµού σε ένα χώρο ή θερµική ζώνη. 

Ο συντελεστής ισούται µε τη µονάδα (1), όταν δεν εφαρµόζεται καµία διάταξη αυτοµάτου ελέγχου του 

συστήµατος φωτισµού και µικρότερος από τη µονάδα, όταν εφαρµόζονται διατάξεις αυτοµάτου 

ελέγχου φωτισµού. Στον πίνακα 5.3., καθορίζονται τυπικές τιµές του συντελεστή επίδρασης φυσικού 

φωτισµού σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15193:2008, οι οποίες θα λαµβάνονται για τους 

υπολογισµούς της ενεργειακής κατανάλωσης για φωτισµό. Για να ισχύουν οι τιµές του πίνακα θα 
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πρέπει τουλάχιστον το 60% της ισχύος φωτισµού του χώρου να ελέγχεται από την αντίστοιχη διάταξη 

αυτοµατισµού.   

 

Πίνακας 5.3. Τυπικές τιµές του συντελεστή επίδρασης φυσικού φωτισµού λόγω χρήσης αυτοµατισµών ελέγχου 

∆ιατάξεις αυτοµατισµών ελέγχου για την  αξιοποίηση του φυσικού φωτισµού  FD 

Χειροκίνητος έλεγχος φωτισµού, για όλες τις χρήσεις κτηρίων 1,0 

Αυτόµατος έλεγχος φωτισµού (µε αισθητήρα φυσικού φωτισµού) για όλες τις χρήσεις 
κτηρίων εκτός εκπαίδευσης και περίθαλψης 

0,9 

Αυτόµατος έλεγχος φωτισµού (µε αισθητήρα φυσικού φωτισµού) για κτήρια 
εκπαίδευσης και περίθαλψης 

0,8 

 

Ο συντελεστής επίδρασης φυσικού φωτισµού ισχύει µόνο για το ποσοστό της επιφάνειας του 

κτηρίου ή της θερµικής ζώνης που θεωρείται περιοχή φυσικού φωτισµού. Για το ποσοστό της 

επιφάνειας του κτηρίου ή της θερµικής ζώνης που δεν χαρακτηρίζεται περιοχή φυσικού φωτισµού ο 

συντελεστής παραµένει ίσος µε τη µονάδα.  

Το κτήριο αναφοράς έχει συντελεστή επίδρασης φυσικού φωτισµού ίσο µε τη µονάδα (1), εφόσον 

δεν διαθέτει καµία διάταξη αυτοµάτου ελέγχου για το φωτισµό. 

 

5.1.3.5. Συντελεστής επίδρασης χρηστών (FΟ) 

Ο συντελεστής επίδρασης χρηστών (Fo) είναι ο συντελεστής µείωσης της αρχικά υπολογιζόµενης 

κατανάλωσης ενέργειας για φωτισµό λόγω της χρήσης διατάξεων αυτοµατισµών ανίχνευσης κίνησης ή 

παρουσίας (ανάλογα µε τη χρήση του χώρου). Ο συντελεστής λαµβάνει τιµή ίση µε τη µονάδα (1), 

όταν δεν εφαρµόζεται καµία µείωση της χρήσης φωτισµού κατά την απουσία των χρηστών, και 

µηδενική τιµή (0), όταν εφαρµόζεται πλήρης µείωση της χρήσης φωτισµού κατά την απουσία των 

χρηστών.  

 

 Πίνακας 5.4. Τυπικές τιµές του συντελεστή επίδρασης παρουσίας ή απουσίας  χρηστών 

Συστήµατα χωρίς αισθητήρες ανίχνευσης παρουσίας ή απουσίας FΟ 

Χειροκίνητος διακόπτης (αφής / σβέσης) 1,00 

Χειροκίνητος διακόπτης (αφής/σβέσης) και πρόσθετη αυτόµατη ένδειξη 
για συνολική σβέση 

0,95 

Συστήµατα µε αισθητήρες ανίχνευσης παρουσίας ή απουσίας FO 

Αυτόµατη έναυση / ρύθµιση φωτεινής ροής  0,95 

Αυτόµατη έναυση και σβέση 0,90 

Χειροκίνητη έναυση / ρύθµιση φωτεινής ροής 0,90 

Χειροκίνητη έναυση / αυτόµατη σβέση 0,80 

 

Στον πίνακα 5.4., καθορίζονται οι τυπικές τιµές του συντελεστή επίδρασης χρηστών σύµφωνα µε 

το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15193:2008, οι οποίες θα λαµβάνονται για τους υπολογισµούς της ενεργειακής 

κατανάλωσης για φωτισµό. Για να ισχύουν οι τιµές του πίνακα 5.4., θα πρέπει:  

• Ο αισθητήρας παρουσίας να είναι επαρκής, δηλαδή απαιτείται τουλάχιστον ένας αισθητήρας 

ανά δωµάτιο ή/και ένας αισθητήρας κάθε 15 m2 σε µεγάλους χώρους.  
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• Ο φωτισµός να ελέγχεται ανά επιµέρους χώρο (αίθουσα, δωµάτιο, κ.ά.) του κτηρίου και όχι 

κεντρικά για όλο το κτήριο.  

Το κτήριο αναφοράς έχει συντελεστή επίδρασης παρουσίας χρηστών ίσο µε τη µονάδα (1), 

εφόσον δεν διαθέτει καµία διάταξη ανίχνευσης παρουσίας ή απουσίας χρηστών. 

 

5.1.3.6. Άλλες παράµετροι συστήµατος φωτισµού 

Εκτός από τις ώρες χρήσης φυσικού και τεχνητού φωτισµού, καθώς και τις διατάξεις 

αυτοµατισµών ελέγχου του φυσικού φωτισµού για τον υπολογισµό των φορτίων, απαιτείται η χρήση 

και άλλων παραµέτρων που σχετίζονται µε το φωτισµό, όπως το ποσοστό της θερµότητας που 

παράγεται από τα φωτιστικά και αποµακρύνεται από το χώρο µέσω συστήµατος εξαερισµού, το 

φωτισµό ασφαλείας και το σύστηµα εφεδρείας. 

Η θερµότητα φωτισµού που παραµένει στη ζώνη είναι το ποσοστό της θερµότητας που 

εκπέµπεται από το σύστηµα φωτισµού, το οποίο δεν αποµακρύνεται άµεσα µέσω συστήµατος 

τεχνητού εξαερισµού. Όταν αποµακρύνεται όλη η θερµότητα από το χώρο, ο συντελεστής παίρνει τιµή 

ίση µε το µηδέν (0), ενώ όταν δεν προβλέπεται καµία αποµάκρυνση της θερµότητας από τη ζώνη ο 

συντελεστής ισούται µε τη µονάδα (1). Σε περίπτωση ύπαρξης συστήµατος αποµάκρυνσης της 

θερµότητας που εκλύεται από τα φωτιστικά, για τους υπολογισµούς λαµβάνεται  τιµή ίση µε 0,4. 

Ο δείκτης ύπαρξης συστήµατος φωτισµού ασφαλείας είναι µια τυπική τιµή κατανάλωσης 

ενέργειας. Σε περίπτωση ύπαρξης συστήµατος φωτισµού ασφαλείας και σύµφωνα µε το πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 15193:2008, λαµβάνεται για τους υπολογισµούς τιµή ίση µε 1 kWh/(m2.έτος). Το κτήριο 

αναφοράς διαθέτει σύστηµα ασφαλείας φωτισµού. 

Ο δείκτης ύπαρξης εφεδρικού συστήµατος για φωτισµό, είναι µια τυπική τιµή κατανάλωσης 

ενέργειας. Σε περίπτωση ύπαρξης συστήµατος φωτισµού εφεδρείας και σύµφωνα µε το πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 15193:2008, λαµβάνεται για τους υπολογισµούς τιµή ίση µε 5 kWh/(m2.έτος). Το κτήριο 

αναφοράς για τα κτήρια υγείας και κοινωνικής πρόνοιας καθώς και προσωρινής διαµονής διαθέτει 

σύστηµα εφεδρείας. 

 

 

 

5.2. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Η χρήση διατάξεων αυτοµάτου ελέγχου επιφέρει σηµαντική µείωση στην καταναλισκόµενη 

ενέργεια ανά τελική χρήση (θέρµανση, ψύξη κ.ά.). Οι διατάξεις αυτοµάτου ελέγχου µπορεί να είναι σε 

τοπικό επίπεδο ή κεντρικό. Οι τοπικές διατάξεις ελέγχου, έχουν την δυνατότητα ελέγχου και ρύθµισης 

λειτουργίας ενός µεµονωµένου συστήµατος όπως µιας αντλίας (µέσω ρυθµιστών στροφών (inverter) 

για ρύθµιση των στροφών λειτουργίας στα µερικά φορτία), ενός σώµατος καλοριφέρ (µέσω 

θερµοστατικής βάνας) ή του δικτύου διανοµής (µέσω θερµοστάτη αντιστάθµισης για τη ρύθµιση της 

θερµοκρασίας του µέσου µεταφοράς) ή ενός φωτιστικού (µε τοπικό αισθητήρα παρουσίας) κ.τ.λ. 

Αντίστοιχα, οι κεντρικές διατάξεις αυτοµάτου ελέγχου (Σύστηµα ενεργειακής διαχείρισης κτηρίων - 

Building Energy Management Systems - BEMS), εφαρµόζονται για τον ολοκληρωτικό  έλεγχο µιας 

εγκατάστασης θέρµανσης χώρων ή/και ψύξης χώρων ή/και κλιµατισµού ή/και φωτισµού κ.τ.λ. 

Σε περίπτωση που η εγκατάσταση θέρµανσης, ψύξης, κλιµατισµού, ζεστού νερού χρήσης, 

φωτισµού κ.ά. διαθέτει κάποια διάταξη αυτοµάτου ελέγχου και ρύθµισης λειτουργίας (κεντρική ή 

τοπική), τότε η ενέργεια για την κάλυψη των απαιτούµενων φορτίων ανά τελική χρήση µειώνεται και 

αυτή η µείωση πρέπει να προσδιορίζεται στους υπολογισµούς. Αντίθετα, όταν δεν υπάρχει καµία 

διάταξη αυτοµάτου ελέγχου, η ενέργεια για την κάλυψη των απαιτούµενων φορτίων αυξάνεται. Το 

ποσοστό µείωσης ή αύξησης της απαιτούµενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει του συντελεστή 
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διόρθωσης (µείωσης ή αύξησης) ενέργειας ανά τελική χρήση, θέρµανση, ψύξη, αερισµό κ.τ.λ. 

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15232:2007, προτείνονται δύο συντελεστές διόρθωσης, ένας για 

την διόρθωση του απαιτούµενου θερµικού ή/και ψυκτικού φορτίου και ένας για την διόρθωση της 

τελικής ηλεκτρικής κατανάλωσης ενέργειας των βοηθητικών συστηµάτων. Η τιµή του συντελεστή 

διόρθωσης διαµορφώνεται ανάλογα το είδος των διατάξεων αυτοµάτου ελέγχου και τον αριθµό των 

Η/Μ συστηµάτων του κτηρίου που ελέγχονται. 

Στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15232:2007, ορίζονται τέσσερις κατηγορίες διατάξεων αυτοµάτου 

ελέγχου, Α, Β, Γ και ∆.  Για να χαρακτηριστεί µια διάταξη αυτοµάτου ελέγχου ότι ανήκει στην κατηγορία 

Γ, θα πρέπει να πληροί (να διαθέτει) όλες τις επί µέρους µεµονωµένες διατάξεις αυτοµατισµών ή 

καλύτερες από αυτές που αναφέρονται στον πίνακα 5.5., και αφορούν στις µονάδες παραγωγής 

θέρµανσης / ψύξης, στις µονάδες αερισµού, στο δίκτυο διανοµής, στις τερµατικές µονάδες κ.ά., 

εφόσον υπάρχουν στο κτήριο και είναι απαραίτητοι οι αυτοµατισµοί. Εάν δεν πληρούνται όλοι οι όροι 

(επί µέρους διατάξεις αυτοµατισµών) µιας κατηγορίας, τότε θεωρείται ότι η συνολική διάταξη 

αυτοµατισµού του κτηρίου ή θερµικής ζώνης, ανήκει στην προηγούµενη κατηγορία.   

 

Πίνακας 5.5. Κατηγορίες διατάξεων ελέγχου & αυτοµατισµών 

Περιγραφή διατάξεων ελέγχου ανά κατηγορία Κατηγορία  

Συστήµατα παραγωγής, διανοµής & εκποµπής θέρµανσης / ψύξης 

1. Ολοκληρωµένη διάταξη αυτοµάτου ελέγχου της λειτουργίας των τερµατικών µονάδων σε 
επίπεδο αυτόνοµων χώρων ανά ιδιοκτησία (ανά λειτουργικό χώρο) µε  έλεγχο 
παρουσίας χρηστών (συστήµατα ανίχνευσης κίνησης κ.ά.). Ύπαρξη θερµοστάτη και 
θερµοστατικών βαλβίδων ανά αυτόνοµο χώρο ιδιοκτησίας κ.τ.λ.  

2. Αυτόµατη υδραυλική ή θερµοκρασιακή προσαρµογή του δικτύου διανοµής στα 
θερµικά/ψυκτικά φορτία, µε εφαρµογή διατάξεων όπως: σύστηµα υδραυλικής ή 
θερµοκρασιακής αντιστάθµισης ή κυκλοφορητές µεταβλητού σηµείου λειτουργίας ή 
µονάδα παραγωγής θέρµανσης/ψύξης µε µεταβλητής θερµοκρασίας παροχή µέσου 
προς το δίκτυο διανοµής ανάλογα µε το θερµικό/ψυκτικό φορτίο των επιµέρους χώρων.  

3. Σε περίπτωση αλληλουχίας µεταξύ διαφορετικών µονάδων παραγωγής θέρµανσης 
/ ψύξης η προτεραιότητα βασίζεται στην αποδοτικότητα των µονάδων παραγωγής 
(ονοµαστικό θερµικό/ψυκτικό φορτίο και απόδοση).  

Συστήµατα αερισµού κτηρίων τριτογενή τοµέα 

1. Σε περίπτωση µονάδων αερισµού ή/και κεντρικής κλιµατιστικής µονάδας εφαρµόζεται 
αυτόµατος έλεγχος της προσαγωγής αέρα µέσα στο χώρο βάσει της παρουσίας 
χρηστών και της ποιότητας του εσωτερικού αέρας. 

2. Υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης µηχανικής ψύξης (free cooling) και νυχτερινού 
αερισµού (night ventilation - cooling).  

3. Έλεγχος της θερµοκρασίας προσαγωγής αέρα (θερµοκρασία ανάλογα µε τη µεταβολή 
του απαιτούµενου φορτίου ανά χώρο).  

4. Εφαρµόζεται έλεγχος της υγρασίας του αέρα προσαγωγής ή/και απόρριψης. 

Α 

Συστήµατα παραγωγής, διανοµής & εκποµπής θέρµανσης / ψύξης  

1. Ανεξάρτητος αυτόµατος έλεγχος της λειτουργίας των τερµατικών µονάδων σε επίπεδο 
αυτόνοµων χώρων ανά ιδιοκτησία (ανά λειτουργικό χώρο). Ύπαρξη θερµοστάτη και 
θερµοστατικών βαλβίδων ανά χώρο ιδιοκτησίας κ.τ.λ.. 

2. Αυτόµατη υδραυλική ή θερµοκρασιακή προσαρµογή του δικτύου διανοµής στα 
θερµικά/ψυκτικά φορτία, µε εφαρµογή διατάξεων όπως: σύστηµα υδραυλικής ή 
θερµοκρασιακής αντιστάθµισης ή κυκλοφορητές µεταβλητού σηµείου λειτουργίας ή 
µονάδα παραγωγής θέρµανσης/ψύξης µε µεταβλητής θερµοκρασίας παροχή µέσου 
προς το δίκτυο διανοµής ανάλογα µε το θερµικό/ψυκτικό φορτίο. 

3. Σε περίπτωση αλληλουχίας µεταξύ διαφορετικών µονάδων παραγωγής θέρµανση 

Β 
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/ ψύξης η προτεραιότητα βασίζεται στα φορτία και στην αποδοτικότητα των µονάδων 
παραγωγής (ονοµαστικό θερµικό/ψυκτικό φορτίο).  

Συστήµατα αερισµού κτηρίων τριτογενή τοµέα 

1. Σε περίπτωση µονάδων αερισµού ή/και κεντρικής κλιµατιστικής µονάδας εφαρµόζεται 
αυτόµατος έλεγχος της προσαγωγής αέρα µέσα στο χώρο βάσει της παρουσίας 
χρηστών.  

2. Υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης µηχανικής ψύξης (free cooling) ή νυχτερινού αερισµού 
(night ventilation - cooling).  

3. Έλεγχος της θερµοκρασίας προσαγωγής αέρα (θερµοκρασία ανάλογα µε την επιθυµητή 
και την εξωτερική θερµοκρασία).  

4. Εφαρµόζεται έλεγχος της υγρασίας του αέρα προσαγωγής ή/και απόρριψης. 

Συστήµατα παραγωγής, διανοµής & εκποµπής θέρµανσης / ψύξης 

1. Αυτόµατος έλεγχος της λειτουργίας των τερµατικών µονάδων σε επίπεδο ιδιοκτησίας/ 
λειτουργικής αυτονοµίας.  Ύπαρξη ενός θερµοστάτη χώρου και ενός αυτόµατου 
διακόπτη (π.χ. ηλεκτροβάνα αυτονοµίας) ανά ιδιοκτησία. 

2. Αυτόµατη υδραυλική ή θερµοκρασιακή προσαρµογή του δικτύου διανοµής στα 
θερµικά/ψυκτικά φορτία, µε εφαρµογή διατάξεων όπως: σύστηµα υδραυλικής ή 
θερµοκρασιακής αντιστάθµισης ή κυκλοφορητές µεταβλητού σηµείου λειτουργίας ή 
µονάδα παραγωγής θέρµανσης/ψύξης µε µεταβλητής θερµοκρασίας παροχή µέσου 
προς το δίκτυο διανοµής ανάλογα µε το φορτίο θέρµανσης / ψύξης. 

3. Σε περίπτωση αλληλουχίας µεταξύ διαφορετικών µονάδων παραγωγής 
θέρµανσης / ψύξης  η προτεραιότητα βασίζεται µόνο στα θερµικά/ψυκτικά φορτία.  

Συστήµατα αερισµού κτηρίων τριτογενή τοµέα 

1. Σε περίπτωση µονάδων αερισµού ή/και κεντρικής κλιµατιστικής µονάδας εφαρµόζεται 
αυτόµατος έλεγχος της προσαγωγής αέρα µέσα στον χώρο µε χρονοδιακόπτη.  

2. ∆εν υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης µηχανικής ψύξης (free cooling) ή νυχτερινού 
αερισµού (night ventilation - cooling). 

3.  Έλεγχος της θερµοκρασίας προσαγωγής του αέρα (σταθερή θερµοκρασία ίση µε την 
επιθυµητή). ∆εν υπάρχει έλεγχος της υγρασίας του αέρα. 

 

Γ 

Συστήµατα παραγωγής, διανοµής & εκποµπής θέρµανσης / ψύξης 

1. Ο έλεγχος της λειτουργίας των τερµατικών µονάδων και του δικτύου διανοµής είναι 
χειροκίνητος χωρίς θερµοστάτες χώρου. 

2. Ο έλεγχος των  κυκλοφορητών του δικτύου διανοµής είναι χειροκίνητος ή 
χρονοπρόγραµµα, χωρίς καµία ανάδραση από τη ζήτηση θερµικού/ψυκτικού φορτίου. 

3. Η µονάδα παραγωγής θέρµανσης / ψύξης λειτουργεί µε σταθερή θερµοκρασία παροχής 
µέσου προς το δίκτυο διανοµής.  

4. Σε περίπτωση αλληλουχίας µεταξύ διαφορετικών µονάδων παραγωγής θέρµανσης / 
ψύξης δεν ελέγχεται η προτεραιότητα.  

Συστήµατα αερισµού κτηρίων τριτογενή τοµέα 

1. Σε περίπτωση µονάδων αερισµού ή/και κεντρικής κλιµατιστικής ο έλεγχος της 
προσαγωγής αέρα είναι χειροκίνητος.  

2. ∆εν υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης µηχανικής ψύξης (free cooling) ή νυχτερινού 
αερισµού (night ventilation - cooling).  

3. Κανένας θερµοστατικός έλεγχος του αέρα προσαγωγής και της υγρασίας του αέρα 

∆ 

 

Για τον υπολογισµό της µείωσης κατανάλωσης ενέργειας µε τη χρήση διατάξεων αυτόµατου 

ελέγχου ακολουθείται η µεθοδολογία του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 15232:2007. Σύµφωνα µε το πρότυπο, 

οι υπολογισµοί της απαίτησης ενέργειας για θέρµανση, ψύξη κ.ά. εφαρµόζονται, θεωρώντας ότι 

υπάρχει διάταξη αυτοµάτου ελέγχου κατηγορίας Γ, που έχει συντελεστή διόρθωσης ίσο µε τη µονάδα 

(1). Κατόπιν για κάθε τελική χρήση θέρµανση, ψύξη κ.τ.λ. εκτιµάται ο συντελεστής διόρθωσης 
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απαιτούµενης ενέργειας, ανάλογα µε την υφιστάµενη διάταξη αυτοµατισµών που διαθέτει το κτήριο 

ή/και η θερµική ζώνη, όπως δίνονται στον πίνακα 5.6.,  σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ15232:2007. 

 

Πίνακας 5.6. Συντελεστές διόρθωσης (µείωσης ή αύξησης) κατανάλωσης ενέργειας για θέρµανση / ψύξη, µε 

χρήση διατάξεων αυτοµάτου ελέγχου  

Συντελεστής διόρθωσης fBAC,  hc 
Βασικές κατηγορίες κτηρίου 

Α Β Γ ∆ 

Κατοικία 0,81 0,88 1 1,10 

Προσωρινή διαµονή 0,68 0,85 1 1,31 

Συνάθροισης κοινού 0,68 0,77 1 1,23 

Εκπαίδευσης 0,50 0,75 1 1,24 

Υγείας & κοινωνικής πρόνοιας 0,86 0,91 1 1,31 

Σωφρονισµού 0,81 0,88 1 1,10 

Εµπορίου 0,47 0,73 1 1,56 

Γραφείων 0,70 0,80 1 1,51 

Βιοµηχανία - Βιοτεχνίας 0,47 0,73 1 1,56 

Αποθήκευσης 0,68 0,77 1 1,23 

Στάθµευσης αυτοκινήτων 
& πρατήρια υγρών καυσίµων 

0,47 0,73 1 1,56 

 

Πίνακας 5.7. Συντελεστές διόρθωσης (µείωσης ή αύξησης) κατανάλωσης  ηλεκτρικής ενέργειας βοηθητικών 

συστηµάτων θέρµανσης/ψύξης, µε χρήση διατάξεων αυτοµάτου  ελέγχου 

Συντελεστής διόρθωσης fBAC,el  
Βασικές κατηγορίες κτηρίου 

Α Β Γ ∆ 

Κατοικία 0,92 0,93 1 1,08 

Προσωρινή διαµονή 0,90 0,95 1 1,07 

Συνάθροισης κοινού 0,92 0,96 1 1,04 

Εκπαίδευσης 0,89 0,94 1 1,06 

Υγείας & κοινωνικής πρόνοιας 0,96 0,98 1 1,05 

Σωφρονισµού 0,92 0,93 1 1,08 

Εµπορίου 0,91 0,95 1 1,08 

Γραφείων 0,87 0,93 1 1,10 

Βιοµηχανία - Βιοτεχνίας 0,91 0,95 1 1,08 

Αποθήκευσης 0,92 0,96 1 1,04 

Στάθµευσης αυτοκινήτων 
& πρατήρια υγρών καυσίµων 

0,91 0,95 1 1,08 

 

Αντίστοιχα στον πίνακα 5.7 δίνεται ο συντελεστής διόρθωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας από τα βοηθητικά συστήµατα (αντλίες, ανεµιστήρες κ.ά.) των εγκαταστάσεων θέρµανσης, 

ψύξης, αερισµού κ.ά. Οι τιµές αυτές δίνονται για κάθε βασική κατηγορία κτηρίου και αφορά και τις επί 

µέρους χρήσεις χώρων ή θερµικών ζωνών του κτηρίου. 

Στην περίπτωση ξενοδοχείου/ξενώνα µε θερµαινόµενη επιφάνεια µικρότερη των 3.500 m2, που 

δεν διαθέτει καµία διάταξη αυτοµατισµών ενεργειακής διαχείρισης, οι διατάξεις ελέγχου και 

αυτοµατισµών του υπό µελέτη/επιθεώρηση κτηρίου κατατάσσονται στην κατηγορία ∆. Αν όµως το υπό 
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µελέτη/επιθεώρηση κτήριο διαθέτει σύστηµα ελέγχου ηλεκτροδότησης δωµατίων µέσω ηλεκτρονικών 

καρτών θα λαµβάνει συντελεστές διόρθωσης της αντίστοιχης κατηγορίας Γ. Στην περίπτωση που ένα 

κτήριο ξενοδοχείου/ξενώνα διαθέτει διατάξεις αυτοµατισµών ενεργειακής διαχείρισης όπως 

περιγράφονται στην κατηγορία Γ και επιπλέον διαθέτει και σύστηµα ελέγχου ηλεκτροδότησης 

δωµατίων µέσω ηλεκτρονικών καρτών θα λαµβάνει τους συντελεστές διόρθωσης της αντίστοιχης 

κατηγορίας Β. 

∆εδοµένου πως η κατηγορία αυτοµατισµών εφαρµόζεται ενιαία για θέρµανση / ψύξη, σε 

περίπτωση διαφορετικών συστηµάτων και αυτοµατισµών, θα επιλέγεται βάσει της χειρότερης – 

ενεργειακά – κατηγορίας αυτοµατισµών που αντιστοιχεί στο σύστηµα θέρµανσης ή ψύξης. Ειδικά για 

τις κατοικίες, ως κατηγορία αυτοµατισµών λαµβάνεται αυτή του συστήµατος θέρµανσης. 

Όσον αφορά στις κεντρικές εγκαταστάσεις Ζ.Ν.Χ. του υπό µελέτη/επιθεώρηση κτηρίου, για τους 

υπολογισµούς της τελικής κατανάλωσης ενέργειας Ζ.Ν.Χ. θεωρούνται µόνο δύο περιπτώσεις για τον 

προσδιορισµό των συντελεστών διόρθωσης της τελικής κατανάλωσης ενέργειας. Στην πρώτη 

περίπτωση, που το υπό µελέτη/επιθεώρηση κτήριο διαθέτει διατάξεις αυτοµάτου ελέγχου του 

κεντρικού συστήµατος παραγωγής Ζ.Ν.Χ., ως συντελεστής διόρθωσης της τελικής κατανάλωσης 

θερµικής ενέργειας για Ζ.Ν.Χ., καθώς και της ηλεκτρικής ενέργειας των βοηθητικών συστηµάτων 

Ζ.Ν.Χ, λαµβάνεται η τιµή 0,90. Αντίστοιχα, στη δεύτερη περίπτωση που το υπό µελέτη/επιθεώρηση 

κτήριο δεν διαθέτει διατάξεις αυτοµάτου ελέγχου στο σύστηµα παραγωγής Ζ.Ν.Χ. τότε για τους 

υπολογισµούς, ως συντελεστής διόρθωσης λαµβάνεται η τιµή 1. Για τις τοπικές εγκαταστάσεις 

παραγωγής Ζ.Ν.Χ. ο συντελεστής διόρθωσης λαµβάνεται πάντα µονάδα (1).  

Στην περίπτωση όπου το εξεταζόµενο κτήριο δεν διαθέτει συστήµατα θέρµανσης ή/και ψύξης ή/και 

αερισµού ή/και παραγωγής ΖΝΧ και προκειµένου για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης 

του κτηρίου ορίζονται κατά παραδοχή ως συστήµατα του κτηρίου τα αντίστοιχα συστήµατα του 

κτηρίου αναφοράς, ως κατηγορία αυτοµατισµών λαµβάνεται η ∆. 

 

 

5.2.1. Ελάχιστες προδιαγραφές για νέα κτήρια και για κτήριο αναφοράς 

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Κ.Εν.Α.Κ. οι εγκαταστάσεις θέρµανσης ή ψύξης πρέπει να πληρούν 

τις εξής προδιαγραφές διατάξεων αυτόµατου ελέγχου: 

• Όπου απαιτείται κατανοµή δαπανών, επιβάλλεται αυτονοµία θέρµανσης και ψύξης. 

• Όπου απαιτείται κατανοµή δαπανών για τη θέρµανση χώρων, καθώς επίσης και σε κεντρικά 

συστήµατα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, εφαρµόζεται θερµιδοµέτρηση.  

• Σε όλα τα κτήρια απαιτείται θερµοστατικός έλεγχος της θερµοκρασίας εσωτερικού χώρου ανά 

ελεγχόµενη θερµική ζώνη κτηρίου. 

Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Κ.Εν.Α.Κ. οι διατάξεις ελέγχου εγκαταστάσεων κτηρίου 

αναφοράς τριτογενούς τοµέα πληρούν τα εξής: 

• Το κτήριο αναφοράς ξενοδοχείου/ξενώνα διαθέτει σύστηµα ελέγχου ηλεκτροδότησης 

δωµατίων µέσω ηλεκτρονικών καρτών, επιτυγχάνοντας 5% εξοικονόµηση επί της 

υπολογιζόµενης κατανάλωσης τελικής ενέργειας για θέρµανση, ψύξη και φωτισµό. 

• Το κτήριο αναφοράς τριτογενούς τοµέα, µε θερµαινόµενη επιφάνεια µεγαλύτερη από 3.500 m2 

διαθέτει κεντρικό σύστηµα ενεργειακής διαχείρισης κτηρίου (BΕMS) για τον κεντρικό έλεγχο 

της λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων, επιτυγχάνοντας 10% εξοικονόµηση επί της 

υπολογιζόµενης τελικής κατανάλωσης ενέργειας για θέρµανση, ψύξη και φωτισµό. 

Βάσει των απαιτήσεων του Κ.Εν.Α.Κ., το κτήριο αναφοράς για τις κατοικίες (ανεξαρτήτου 

επιφάνειας) και κτήρια του τριτογενούς τοµέα µε θερµαινόµενη επιφάνεια µικρότερη των 3.500 m2, θα 
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διαθέτει τις διατάξεις αυτοµάτου ελέγχου που περιλαµβάνονται στην κατηγορία Γ (πίνακας 5.5.) και θα 

έχει συντελεστές διόρθωσης ίσους µε τη µονάδα (1) όπως αναφέρεται στους πίνακες 5.6. και 5.7.  

Στην περίπτωση ξενοδοχείου/ξενώνα µε θερµαινόµενη επιφάνεια µικρότερη των 3.500 m2, το 

κτήριο αναφοράς διαθέτει διατάξεις αυτοµάτου ελέγχου που περιλαµβάνονται στην κατηγορία Γ αλλά 

και σύστηµα ελέγχου ηλεκτροδότησης δωµατίων µέσω ηλεκτρονικών καρτών, δηλαδή θα ανήκει στην 

κατηγορία Β και θα έχει συντελεστές διόρθωσης ανάλογα µε τη χρήση της θερµικής ζώνης όπως 

αναφέρεται στους πίνακες 5.6. και 5.7. 

Αντίστοιχα το κτήριο αναφοράς του τριτογενούς τοµέα µε θερµαινόµενη επιφάνεια µεγαλύτερη των 

3.500 m2 θα διαθέτει όλες τις διατάξεις αυτοµάτου ελέγχου που περιλαµβάνονται στην κατηγορία Β 

(πίνακας 5.5.) και θα έχει συντελεστές διόρθωσης ανάλογα µε τη χρήση της θερµικής ζώνης όπως 

αναφέρεται στους πίνακες 5.6. και 5.7.  

Το κτήριο αναφοράς σε όλες τις περιπτώσεις κτηρίων (οικιακού ή τριτογενή τοµέα) και 

συστηµάτων παραγωγής Ζ.Ν.Χ. (κεντρικά, τοπικά, µε ανακυκλοφορία ή µη), για τους υπολογισµούς 

της τελικής κατανάλωσης Ζ.Ν.Χ. ως συντελεστή διόρθωσης λαµβάνει την τιµή 1.  

 

 

 

5.3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Η µεθοδολογία υπολογισµού της ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, λαµβάνει υπόψη την 

συνεισφορά των συστηµάτων ηλιακών συλλεκτών και φωτοβολταϊκών όπως αναλύονται στις επόµενες 

παραγράφους.  

 

 

5.3.1. Θερµικά ηλιακά συστήµατα 

Τα συστήµατα ηλιακών συλλεκτών, χρησιµοποιούνται για την παραγωγή θερµικής ενέργειας µε 

την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Αυτή η θερµική ενέργεια µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη 

θέρµανση χώρων ή για τη θέρµανση του ζεστού νερού χρήσης, της υπό µελέτη ζώνης του κτηρίου. 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ηλιακών συλλεκτών, που µπορούν να εγκατασταθούν σε ένα κτήριο, 

ανάλογα µε τη χρήση και τη διαθέσιµη επιφάνεια εγκατάστασης. Για τον υπολογισµό της συνεισφοράς 

ενός συστήµατος ηλιακών συλλεκτών καταγράφονται τα απαραίτητα δεδοµένα από την µελέτη 

διαστασιολόγησης του συστήµατος, τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή, καθώς και από την 

επιθεώρηση της εγκατάστασης.  

Τα απαιτούµενα δεδοµένα είναι: 

• Ο τύπος του ηλιακού συλλέκτη και ο συντελεστής ηλιακής αξιοποίησης, σύµφωνα µε τη χρήση 

συστήµατος και την εκπονούµενη µελέτη διαστασιολόγησης. 

• Η εγκατεστηµένη απορροφητική επιφάνεια των ηλιακών συλλεκτών (m2),  

• Οι παράµετροι θέσης εγκατάστασης, ο προσανατολισµός και η κλίση των ηλιακών συλλεκτών. 

• Η ενδεχόµενη ύπαρξη συστήµατος περιστρεφόµενης βάσης των ηλιακών συλλεκτών, µονού ή 

διπλού άξονα. 

Για τη µελέτη διαστασιολόγησης (σχεδιασµού) ενός συστήµατος ηλιακών συλλεκτών, ο µελετητής 

µπορεί να χρησιµοποιήσει διάφορες µεθοδολογίες, όπως η ωριαία προσοµοίωση λειτουργίας του 

συστήµατος, οι µέθοδοι που αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15316.4-3:2008, η µέθοδος 

καµπυλών f των S. Klein, W.A. Beckman και J.A. Duffie που αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο του 

Wisconsin ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισµένη αναλυτική ή µη µέθοδο η οποία εφαρµόζεται µέχρι 

σήµερα. Στην περίπτωση τυποποιηµένων συστηµάτων ηλιακών συλλεκτών όπως είναι τα 
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θερµοσιφωνικά, για τη διαστασιολόγηση τους µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (π.χ. ποσοστό ηλιακής αξιοποίησης) που δίνει ο κατασκευαστής, εφόσον είναι 

διαθέσιµα.  

 

5.3.1.1. Παράµετροι θέσης εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών 

Οι βασικές παράµετροι θέσης εγκατάστασης των ηλιακών συλλεκτών είναι: 

• ο προσανατολισµός τους ως προς τον νότο,  

• η κλίση της επιφάνειας ως προς το οριζόντιο επίπεδο και  

• ο συντελεστής σκίασης. 

Ο προσανατολισµός (αζιµούθιο γ) τοποθέτησης των ηλιακών συλλεκτών, είναι η απόκλιση τους 

από το νότο της περιοχής εγκατάστασης. Ο βέλτιστος προσανατολισµός για τους ηλιακούς συλλέκτες 

είναι ο νότιος µε µικρή απόκλιση ±5ο. Για νότιο προσανατολισµό σύµφωνα µε την µεθοδολογία 

υπολογισµού ορίζεται γ = 180°, για ανατολικό προσανατολισµό γ = 90° και για δυτικό προσανατολισµό 

γ = 270°. Ο προσανατολισµός λαµβάνεται ίδιος τόσο για το υπό µελέτη ή προς επιθεώρηση κτήριο, 

όσο και για το κτήριο αναφοράς. 

Η κλίση (β) των ηλιακών συλλεκτών ορίζεται ως προς το οριζόντιο επίπεδο εγκατάστασης και 

απαιτείται για τον υπολογισµό της ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει επάνω στην συλλεκτική 

επιφάνεια.  

• Για κάθετη τοποθέτηση της επιφάνειας του συλλέκτη η κλίση είναι 90°, ενώ για οριζόντια 

τοποθέτηση η κλίση είναι 0°. 

Η βέλτιστη κλίση εγκατάστασης των ηλιακών συλλεκτών εξαρτάται από µια σειρά παραµέτρων µε 

βασικότερες την εποχική χρήση και την τοποθεσία (γεωγραφικό πλάτος). Για την Ελλάδα ενδεικτικές 

τιµές είναι οι εξής: 

• για ετήσια χρήση β = γεωγραφικό πλάτος +/- 5ο, 

• για χειµερινή χρήση β = γεωγραφικό πλάτος + 15ο, 

• για θερινή χρήση β  = γεωγραφικό πλάτος - 20ο. 

Ο συντελεστής σκίασης είναι διορθωτικός συντελεστής για τη µείωση της ηλιακής ακτινοβολίας, 

λόγω της σκίασης που προκαλείται από το περιβάλλοντα χώρο στην επιφάνεια των ηλιακών 

συλλεκτών. Ο συντελεστής σκίασης ίσος µε 0 δεικνύει ότι υπάρχει πλήρης σκίαση των ηλιακών 

συλλεκτών.   

 

5.3.1.2. Συντελεστής ηλιακής αξιοποίησης από ηλιακούς συλλέκτες 

Το ποσοστό αξιοποίησης της ηλιακής ακτινοβολίας, ορίζεται ως το ποσοστό της προσπίπτουσας 

ηλιακής ακτινοβολίας στο συλλέκτη που µετατρέπεται σε θερµική και αξιοποιείται τελικά για την 

παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ή για τη θέρµανση χώρων, δηλαδή είναι η µέση ετήσια απόδοση του 

ηλιακού συλλέκτη. Η µέση ετήσια απόδοση µιας εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών εξαρτάται από: 

• τον τύπο των ηλιακών συλλεκτών (απλοί επίπεδοι, επίπεδοι µε επιλεκτική επιφάνεια, 

συλλέκτες κενού κ.ά.) και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δίνει ο κατασκευαστής, 

• τη χρήση των ηλιακών συλλεκτών: ζεστού νερού χρήσης ή/και θέρµανσης χώρων κ.ά., 

• τις απώλειες εγκατάστασης λόγω παλαιότητας, φθοράς, κακής συντήρησης κ.ά.  

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει µελέτη διαστασιολόγησης (σχεδιασµού) του συστήµατος ηλιακών 

συλλεκτών, όπως σε υφιστάµενα κτήρια, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αξιοποίησης 

ηλιακής ακτινοβολίας για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης λαµβάνονται οι τιµές των πινάκων 5.8. και 

5.9. Ο πίνακας 5.8. δίνει το συντελεστή εκµετάλλευσης (αξιοποίησης) ηλιακής ακτινοβολίας για 
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εφαρµογές σε κτήρια του οικιακού τοµέα και ο πίνακας 5.9. το συντελεστή εκµετάλλευσης ηλιακής 

ακτινοβολίας για εφαρµογές σε κτήρια του τριτογενούς τοµέα (ξενοδοχεία κ.ά.). 

 

 

Πίνακας 5.8. Συντελεστής αξιοποίησης ηλιακής ακτινοβολίας για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε κατοικίες. 

Τύπος ηλιακού συλλέκτη 

Απλός Επιλεκτικός Κενού 

Γωνία κλίσης εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών (ο) 

Πόλεις 
της Ελλάδας 

150 450 650 150 450 650 150 450 650 

Αλεξαν/πολη 0,318 0,325 0,329 0,341 0,353 0,350 0,360 0,367 0,369 

Αθήνα 0,338 0,344 0,351 0,359 0,369 0,369 0,374 0,381 0,383 

Ηράκλειο 0,333 0,339 0,343 0,355 0,364 0,361 0,370 0,375 0,378 

Καστοριά 0,307 0,314 0,316 0,333 0,344 0,340 0,356 0,363 0,363 

Λάρισα 0,327 0,334 0,341 0,350 0,360 0,360 0,369 0,376 0,378 

Λήµνος 0,319 0,327 0,331 0,343 0,354 0,352 0,360 0,368 0,370 

Νάξος 0,332 0,340 0,344 0,355 0,365 0,363 0,372 0,378 0,381 

Πάτρα 0,335 0,342 0,348 0,357 0,366 0,366 0,373 0,381 0,382 

Θεσσαλονίκη 0,325 0,332 0,337 0,348 0,358 0,358 0,368 0,375 0,376 

Τρίπολη 0,317 0,324 0,327 0,340 0,349 0,347 0,363 0,369 0,370 

Μέσος όρος 0,325 0,332 0,337 0,348 0,358 0,357 0,366 0,373 0,375 

 

Πίνακας 5.9. Συντελεστής αξιοποίησης ηλιακής ακτινοβολίας για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε κτήρια 

του τριτογενούς τοµέα. 

Τύπος ηλιακού συλλέκτη 

Απλός Επιλεκτικός Κενού 

Γωνία κλίσης εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών (ο) 

Πόλεις 
της Ελλάδας 

150 450 650 150 450 650 150 450 650 

Αλεξαν/πολη 0,312 0,316 0,325 0,327 0,333 0,339 0,337 0,341 0,351 

Αθήνα 0,324 0,324 0,334 0,338 0,338 0,344 0,349 0,348 0,355 

Ηράκλειο 0,304 0,299 0,308 0,315 0,308 0,313 0,321 0,317 0,325 

Καστοριά 0,308 0,309 0,314 0,325 0,327 0,328 0,337 0,336 0,341 

Λάρισα 0,328 0,334 0,346 0,343 0,352 0,360 0,356 0,364 0,372 

Λήµνος 0,307 0,309 0,320 0,320 0,323 0,330 0,325 0,331 0,342 

Νάξος 0,314 0,316 0,326 0,329 0,330 0,336 0,341 0,343 0,352 

Πάτρα 0,325 0,330 0,342 0,340 0,347 0,354 0,351 0,359 0,369 

Θεσσαλονίκη 0,323 0,329 0,339 0,339 0,347 0,353 0,352 0,358 0,365 

Τρίπολη 0,315 0,318 0,325 0,330 0,334 0,336 0,343 0,345 0,350 

Μέσος όρος 0,316 0,318 0,328 0,331 0,334 0,339 0,341 0,344 0,352 
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Οι συντελεστές αξιοποίησης της ηλιακής ακτινοβολίας διαφοροποιούνται αρκετά ως προς τον τύπο 

του ηλιακού συλλέκτη, αλλά δεν διαφοροποιούνται σε σχέση µε την περιοχή, δηλαδή το γεωγραφικό 

πλάτος. Ο µέσος συντελεστής αξιοποίησης της ηλιακής ακτινοβολίας ανά τύπο συλλέκτη και γωνία 

κλίσης, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για οποιαδήποτε περιοχή εγκατάστασης στον ελλαδικό 

χώρο. Ακόµη και ως προς την χρήση του κτηρίου, ο πίνακας 5.9. θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για 

οποιοδήποτε χρήση κτηρίου του τριτογενούς τοµέα που έχει µεγάλη κατανάλωση ενέργειας 

(νοσοκοµεία, κλινικές κ.τ.λ.). 

Οι συντελεστές αξιοποίησης της ηλιακής ακτινοβολίας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, 

που δίνονται στους παραπάνω πίνακες υπολογίστηκαν µε την εφαρµογή µοντέλου ωριαίας 

προσοµοίωσης λειτουργίας του συστήµατος, χρησιµοποιώντας κατάλληλο µοντέλο υπολογισµών, 

λαµβάνοντας υπόψη την απόδοση των ηλιακών συλλεκτών σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

12975.2:2006, τις απώλειες του δικτύου διανοµής και δοχείων αποθήκευσης, καθώς επίσης και το 

προφίλ λειτουργίας της εγκατάστασης. Τα βασικά δεδοµένα για τους υπολογισµούς είναι τα εξής: 

• Κλιµατικές συνθήκες 10 ελληνικών πόλεων. 

• Ο τύπος συλλέκτη. Μελετήθηκαν τρεις τύποι ηλιακών συλλεκτών: απλός επίπεδος ηλιακός 

συλλέκτης, επιλεκτικός επίπεδος ηλιακός συλλέκτης και συλλέκτης κενού. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των ηλιακών συλλεκτών που χρησιµοποιήθηκαν για τους υπολογισµούς 

αναφέρονται στον πίνακα 5.10. Η απόδοση των ηλιακών συλλεκτών nsc, υπολογίστηκε µε 

βάση την ακόλουθη αναλυτική σχέση: 
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Όπου tm (oC) είναι η µέση θερµοκρασία του ρευστού στον ηλιακό συλλέκτη, ta (oC) η 

θερµοκρασία περιβάλλοντος και G (W/m2) η ένταση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας 

και no, a1 και a2 τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ηλιακού συλλέκτη. 

• Κλίση συλλέκτη. Μελετήθηκαν τρεις κλίσεις συλλέκτη 15ο, 45ο και 65ο. 

• Νότιος προσανατολισµός και για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. 

• Μήκος δικτύου διανοµής και θερµοµόνωση δικτύου (13mm). 

• Ανακυκλοφορία νερού στις µεγάλες εγκαταστάσεις. 

• Το προφίλ λειτουργίας της εγκατάστασης, για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ανά τύπο 

κτηρίου όπως δίνεται στον πίνακα 5.11. Το προφίλ λειτουργίας του ξενοδοχείου µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί παρόµοια και για κτήρια νοσοκοµείων ή κλινικών. 

 

Πίνακας 5.10. Τεχνικά χαρακτηριστικά των ηλιακών συλλεκτών. 

Τύπος συλλέκτη 
Συντελεστής 
µηδενικών 
απωλειών no 

Συντελεστής θερµικής 
απώλειας ηλιακού 

συλλέκτη a1  

Θερµοκρασιακή εξάρτηση του 
συντελεστή θερµικής 

απώλειας  a2  

 [ –] [W/(m 2.K)] [W/(m 2.K2)] 

Απλός επίπεδος 0,73 5,51 0,006 

Επιλεκτικός 0,77 3,75 0,015 

Κενού 0,70 1,80 0,020 

 

Ο βαθµός απόδοσης των ηλιακών συλλεκτών µεταβάλλεται ανάλογα µε την παλαιότητα και την 

κατάσταση λειτουργίας του. Σε περίπτωση σηµαντικής και εµφανούς κακοσυντήρησης (π.χ. ύπαρξη 
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διαρροών κ.τ.λ.), καθώς και φθορών στη συλλεκτική επιφάνεια του ηλιακού συλλέκτη, ο συντελεστής 

ηλιακής αξιοποίησης του ηλιακού συλλέκτη (πίνακας 5.8. και 5.9.) λαµβάνεται µειωµένος κατά 20%.  

Η συνήθης πρακτική είναι η εγκατάσταση 1 m2 απλού επίπεδου ηλιακού συλλέκτη για κάθε άτοµο, 

προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες για ζεστό νερό χρήσης. Αντίστοιχα, για τη θέρµανση χώρων 

αντιστοιχεί 1 m2 επίπεδου απλού ηλιακού συλλέκτη για θερµικό φορτίο 700 W (≈ 600 kcal/h). 

 

Πίνακας 5.11. Προφίλ λειτουργίας της εγκατάστασης για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (Ζ.Ν.Χ.). 

 
Ηµερήσια ζήτηση 

Ζ.Ν.Χ. 
Θερµοκρασία 

Ζ.Ν.Χ 
∆εξαµενή 

αποθήκευσης  
Επιφάνεια  

ηλιακού συλλέκτη 

 [llll/ ηµέρα] [οC] [llll] [m 2] 

Κατοικία 200 50 200 5 

Ξενοδοχείο 3000 50 2 x 2500 
µία εφεδρική 

90 

 

5.3.1.3. Ηλιακοί συλλέκτες κτηρίου αναφοράς 

Το κτήριο αναφοράς καλύπτει το 15% των αναγκών για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης µε χρήση 

ηλιακών συλλεκτών. Ο ηλιακός συλλέκτης του κτηρίου αναφοράς είναι επίπεδος επιλεκτικός, µε µέσο 

ετήσιο συντελεστή ηλιακής αξιοποίησης 0,30, νότιο προσανατολισµό και συντελεστή σκίασης 1 

(πλήρης απουσία σκίασης).  

 

 

5.3.2. Φωτοβολταϊκά συστήµατα 

Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήµατα χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε 

την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Υπάρχουν διάφοροι τύποι φωτοβολταϊκών στοιχείων που 

µπορούν να εγκατασταθούν σε ένα κτήριο, ανάλογα τη χρήση και τη διαθέσιµη επιφάνεια 

εγκατάστασης. Για τον υπολογισµό της συνεισφοράς ενός φωτοβολταϊκού συστήµατος, καταγράφονται 

τα απαραίτητα δεδοµένα από τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή, καθώς και από την 

επιθεώρηση της εγκατάστασης. Τα απαιτούµενα δεδοµένα είναι: 

• Η απόδοση του Φ/Β συστήµατος ή συντελεστής ηλιακής αξιοποίησης, ανάλογα τον τύπο του 

συστήµατος: µονοκρυσταλλικό, πολυκρυσταλλικό κ.ά. 

• Η εγκατεστηµένη επιφάνεια των Φ/Β πλαισίων (m2),  

• Οι παράµετροι θέσης εγκατάστασης, ο προσανατολισµός και η κλίση των Φ/Β. 

Οι πιο πάνω παράµετροι λαµβάνονται από την µελέτη διαστασιολόγησης και σχεδιασµού ενός 

Φ/Β συστήµατος στο κτήριο, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κατασκευαστή και την επιθεώρηση των 

συστηµάτων. Αν τα δεδοµένα αυτά δεν είναι διαθέσιµα, τότε λαµβάνονται υπόψη οι παράµετροι όπως 

αναφέρονται στις επόµενες παραγράφους.  

 

5.3.2.1. Συντελεστής αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας από Φ/Β 

Ο µέσος ετήσιος συντελεστής αξιοποίησης της ηλιακής ακτινοβολίας δείχνει τη µέση ετήσια 

απόδοση, µε την οποία το Φ/Β µετατρέπει την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια. Η µέση 

ετήσια απόδοση µιας Φ/Β εγκατάστασης συνεκτιµάται από: 

• Την ονοµαστική απόδοση των Φ/Β στοιχείων που δίνει ο κατασκευαστής και αναφέρεται σε 

συνθήκες εργαστηρίου, δηλαδή σε ένταση ηλιακής ακτινοβολίας 1000 W/m2 και θερµοκρασία 

Φ/Β στοιχείου συνήθως 25oC. Η ονοµαστική απόδοση είναι ο λόγος της παραγόµενης 
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ηλεκτρικής ενέργειας προς τη συνολική προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία κάθετης 

πρόσπτωσης στο Φ/Β πλαίσιο. Η ηλεκτρική απόδοση εξαρτάται από τον τύπο των Φ/Β 

στοιχείων: µονοκρυσταλλικό, πολυκρυσταλλικό κ.ά. Ενδεικτικές τιµές ονοµαστικής απόδοσης 

των Φ/Β στην ελληνική αγορά δίνονται στον πίνακα 5.12. 

• Τις πιθανές απώλειες εγκατάστασης λόγω παλαιότητας των Φ/Β στοιχείων (πίνακας 5.12.). 

• Τη συνολική ονοµαστική απόδοση της Φ/Β εγκατάστασης, συµπεριλαµβανοµένων και των 

βοηθητικών συστηµάτων που χρησιµοποιούνται όπως διανοµείς, µετατροπείς, µπαταρίες κ.ά., 

(πίνακας 5.12.).  

• Τις πιθανές απώλειες εγκατάστασης λόγω κακής συντήρησης, υψηλών θερµοκρασιών 

περιοχής, κακού αερισµού των Φ/Β στοιχείων κ.ά. Η µέση πραγµατική απόδοση των Φ/Β 

στοιχείων σε συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος για τα κλιµατικά δεδοµένα της Ελλάδας, 

όπως έχει καταγραφεί σε διάφορες εγκαταστάσεις, κυµαίνεται περίπου 15% χαµηλότερα από 

την ονοµαστική απόδοση του κατασκευαστή. 

Το συνολικό ποσοστό απωλειών ορίζεται ως το άθροισµα των επί µέρους συντελεστών µείωσης, 

λόγω παλαιότητας, τρόπου σύνδεσης και συνθηκών λειτουργίας του Φ/Β. Για τους υπολογισµούς της 

ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, ο µέσος ετήσιος συντελεστής αξιοποίησης της ηλιακής 

ακτινοβολίας (µέση ετήσια απόδοση) του Φ/Β λαµβάνεται ίσος µε τον ονοµαστικό βαθµό απόδοσης 

µειωµένο κατά το συνολικό ποσοστό απωλειών. 

 

Πίνακας 5.12. Βαθµός απόδοσης Φ/Β στοιχείων ανάλογα µε την παλαιότητα. 

Συντελεστές µείωσης 

Τύποι 
φωτοβολταϊκών στοιχείων 

Ενδεικτική απόδοση Λόγω 
παλαιότητας 

Λόγω σύνδεσης 
µε βοηθητικά 
συστήµατα 

Μονοκρυσταλλικά  12-19% 

Πολυκρυσταλλικά 12-19% 

1,0% για κάθε 
έτος λειτουργίας 

5% 

Λεπτού υµένα  

Άµορφα (a-Si) 4-7% 

Μικροµορφικά (µ-Si) 8-8,5% 

∆ισεληνοϊνδιούχος χαλκός- 
πρόσµειξη γαλλίου (CIS-CIGS) 

6-11% 

Τελουριούχο κάδµιο (CdTe) 6-12% 

1,1 % για κάθε 
έτος λειτουργίας 

5% 

Τριπλής επαφής  23-24% 
1,0 % για κάθε 
έτος λειτουργίας 

5% 

 

5.3.2.2.  Παράµετροι θέσης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πλαισίων 

Οι βασικές παράµετροι θέσης εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών συστηµάτων είναι ο 

προσανατολισµός τους ως προς τον νότο, η κλίση της επιφάνειάς τους ως προς το οριζόντιο επίπεδο 

και ο συντελεστής σκίασης.  

Ο προσανατολισµός (αζιµούθιο γ) τοποθέτησης του Φ/Β στοιχείου είναι η απόκλισή του από τον 

νότο της περιοχής εγκατάστασης. Ο βέλτιστος προσανατολισµός για τα Φ/Β είναι ο νότιος µε µικρή 

απόκλιση ±5ο. Σύµφωνα µε την µεθοδολογία ορίζεται:  

• για νότιο προσανατολισµό των Φ/Β γ=180°,  

• για ανατολικό προσανατολισµό γ= 90° και  
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• για δυτικό προσανατολισµό γ=270°.  

Η κλίση (β) του Φ/Β στοιχείου ορίζεται ως προς το οριζόντιο επίπεδο εγκατάστασης και απαιτείται 

για τον υπολογισµό της ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει επάνω στο Φ/Β. Για κάθετη 

τοποθέτηση επιφάνειας Φ/Β η κλίση είναι 90°, ενώ για οριζόντια τοποθέτηση η κλίση είναι 0°. Στον 

πίνακα 5.13. δίνονται ενδεικτικές τιµές της βέλτιστης κλίσης εγκατάστασης Φ/Β πλαισίων για διάφορα 

γεωγραφικά πλάτη της Ελλάδας και ανά περίοδο χρήσης.  

Οι ενδεικτικές τιµές του πίνακα διαφοροποιούνται ανά περιοχή, ανάλογα µε την µορφολογία 

(τοπικό ανάγλυφο) της περιοχής και τα φυσικά εµπόδια (ορεινούς όγκους κ.τ.λ.). Σε περίπτωση νέας 

εγκατάστασης Φ/Β µε σταθερή κλίση, λαµβάνονται υπόψη οι τιµές της βέλτιστης κλίσης των Φ/Β για 

ετήσια περίοδο όπως δίνονται στον πίνακα 5.13. η οποία συνήθως κυµαίνεται µεταξύ 25ο και 31ο. 

 

Πίνακας 5.13. Βέλτιστες κλίσεις φωτοβολταϊκών στοιχείων  για διάφορα γεωγραφικά πλάτη στην Ελλάδα ανά 

περίοδο χρήσης. 

Γεωγραφικό πλάτος 
περιοχής (φ) σε (ο) 

Θερινή 
περίοδος 

Ετήσια 
περίοδος 

Χειµερινή 
περίοδος 

φ = 35,0ο 7 25 44 

φ = 36,0ο 8 26 45 

φ = 37,0ο 9 27 46 

φ = 38,0ο 10 28 47 

φ = 39,0ο 11 29 48 

φ = 40,0ο 12 30 49 

φ = 41,0ο 13 31 50 

 

Ο συντελεστής σκίασης, είναι ο διορθωτικός συντελεστής για τη µείωση της ηλιακής ακτινοβολίας, 

λόγω της σκίασης που προκαλείται από τον περιβάλλοντα χώρο στην επιφάνεια των φωτοβολταϊκών 

πλαισίων. Ο συντελεστής σκίασης 0 δεικνύει ότι υπάρχει πλήρης σκίαση των φωτοβολταϊκών 

πλαισίων. 

 

 

 

5.4. ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ / ΨΥΞΗΣ 

Τα συστήµατα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας (Σ.Η.Θ.) χρησιµοποιούνται για την 

ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας ή/και ψύξης. Ενδείκνυνται σε περιπτώσεις 

κτηρίων των οποίων τα θερµικά φορτία είναι τουλάχιστον κατά 50% µεγαλύτερα από τα ηλεκτρικά 

φορτία, όπως σε κτήρια νοσοκοµείων, ξενοδοχείων κ.ά.  

Η θερµότητα που παράγεται από ένα σύστηµα Σ.Η.Θ. µπορεί να αξιοποιηθεί για τη θέρµανση 

χώρων ή/και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ή/και για την ψύξη χώρων (µέσω µονάδας 

απορρόφησης). Αντίστοιχα, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται µπορεί να καλύψει τις ηλεκτρικές 

ανάγκες για ηλεκτρικές συσκευές, φωτισµό κ.ά. Κατά τη διαστασιολόγηση θα πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη:  

• η διακύµανση των ηλεκτρικών φορτίων (καµπύλη ισχύος) στη διάρκεια της ηµέρας και το 

φορτίο βάσης του κτηρίου, 

• η διακύµανση των θερµικών φορτίων στη διάρκεια της ηµέρας, για τη θέρµανση χώρων, ζεστό 

νερό χρήσης κ.ά., 
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• η διακύµανση των ηλεκτρικών φορτίων και θερµικών φορτίων ανά εποχή, 

• η διακύµανση των ψυκτικών φορτίων κατά τη θερινή περίοδο. 

 

Για τους υπολογισµούς της ενεργειακής συνεισφοράς ενός συστήµατος συµπαραγωγής 

ηλεκτρισµού και θερµότητας / ψύξης στο ενεργειακό ισοζύγιο του κτηρίου απαιτείται η γνώση και 

καταγραφή των ακόλουθων δεδοµένων:  

• της εγκατεστηµένη ισχύος (ηλεκτρική και θερµική) του συστήµατος συµπαραγωγής, 

• του καυσίµου που καταναλώνει το Σ.Η.Θ., 

• της µέσης ετήσιας απόδοσης ηλεκτρικής ενέργειας του Σ.Η.Θ., 

• της µέσης ετήσιας απόδοσης θερµικής ενέργειας του Σ.Η.Θ., 

• των φορτίων που καλύπτει το Σ.Η.Θ. για θέρµανση χώρων ή/και παραγωγή ζεστού νερού 

χρήσης. 

Τα πιο πάνω δεδοµένα που απαιτούνται για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του 

κτηρίου, λαµβάνονται από τη µελέτη διαστασιολόγησης του συστήµατος συµπαραγωγής, τις τεχνικές 

προδιαγραφές του κατασκευαστή ή/και τα στοιχεία πραγµατικής λειτουργίας του Σ.Η.Θ., µέσα από τις 

διατάξεις αυτοµάτου ελέγχου συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης κτηρίου (BEMS), αν υπάρχει ή/και 

από άλλες µετρήσεις.  

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιµη µελέτη διαστασιολόγησης του συστήµατος ΣΗΘ, τότε ο 

επιθεωρητής µπορεί να χρησιµοποιήσει για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του 

κτηρίου, τις τυπικές τιµές του πίνακα 5.14. για τις αποδόσεις µονάδων Σ.Η.Θ. ανάλογα τον τύπο της 

µονάδας και την ονοµαστική ισχύ της. Οι τιµές αναφέρονται σε όλες τις τεχνολογίες Σ.Η.Θ., που είναι 

κατάλληλες για εγκαταστάσεις στα κτήρια µε βάση τη θερµογόνο δύναµη του καυσίµου. Οι κυψέλες 

καυσίµου έχουν µικρή διάρκεια ζωής, περίπου 5 χρόνια, οι αεριοστρόβιλοι τη µεγαλύτερη διάρκεια 

ζωής, που κυµαίνεται στα 15 - 25 χρόνια, ενώ οι υπόλοιπες τεχνολογίες έχουν µέση διάρκεια ζωής 10 

- 15 χρόνια. 

 

Πίνακας 5.14. Ενδεικτικές αποδόσεις µονάδων συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας / ψύξης. 

Ονοµαστική 
ηλεκτρική 
ισχύς 

Ηλεκτρικός 
βαθµός 

απόδοσης  

Θερµικός 
βαθµός 

απόδοσης  

Συνολικός 
βαθµός 

απόδοσης  

Λόγος 
ηλεκτρικής

/ θερµική 

Θερµ/σία 
εξόδου 

καυσαερίων  
Τύπος µονάδας 
συµπαραγωγής 

[kW] [%] [%] [%] [–] [ oC] 

Κυψέλες καυσίµου 3 - 30 20 - 30 25 - 35 45 - 60 0,7 - 1,0 140 - 200 

Μηχανή Stirling 3 - 100 35 - 45 50 - 60 80 - 85 0,5 - 0,8 400 - 500 

Μηχανή OTTO 15 - 1.300 32 - 35 50 - 60 80 - 85 0,5 - 0,8 400 - 450 

Μηχανή DIESEL 100 - 20.000 35 - 45 40 - 45 70 - 80 0,7 - 0,9 320 - 450 

Μικροτουρµπίνα 25 - 200 25 - 35 40 - 50 70 - 80 0,6 - 0,8 200 - 300 

Ατµοστρόβιλος 
αποµάστευσης 

500 - 100.000 25 - 30 40 - 60 60 - 80 0,1 - 0,3 180 - 200 

Αεριοστρόβιλος  
µε λέβητα ανάκτησης 

θερµότητας 
100 - 30.000 25 - 35 40 - 50 70 - 80 0,25 - 0,8 400 - 600 
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6. ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

Για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης ενός κτηρίου, εκτός από τις παραµέτρους και 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κτηρίου που αναλύθηκαν στις προηγούµενες παραγράφους, είναι 

απαραίτητα και τα κλιµατικά δεδοµένα τής υπό µελέτης περιοχής του κτηρίου.  Από τα κλιµατικά 

δεδοµένα, τα οποία δίνονται αναλυτικά στην τεχνική οδηγία «Κλιµατικά δεδοµένα ελληνικών 

περιοχών» για τους υπολογισµούς χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα: 

• Η µέση µηνιαία θερµοκρασία (oC) περιοχής, 

• Η µέση µηνιαία ειδική υγρασία (g/kg) περιοχής, 

• Η µέση µηνιαία ταχύτητα ανέµου (m/s), 

• Η µέση µηνιαία ολική ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο (kWh/m2), 

• Η µέση µηνιαία ολική ηλιακή ακτινοβολία (kWh/m2) για επιφάνειες µε τυχαίο προσανατολισµό 

(γ) και γωνία κλίσης (β). 

 

 

 

 
7. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 

Στον πίνακα 7.1. δίνονται οι εκποµπές αερίων ρύπων για διάφορα καύσιµα που χρησιµοποιούνται 

στον κτηριακό τοµέα. 

Πίνακας 7.1. Συντελεστής εκποµπής αέριων ρύπων για διάφορα καύσιµα που χρησιµοποιούνται στον κτηριακό 

τοµέα. 

Καύσιµο 
Κατώτερη 
θερµογόνος 
δύναµη  

CO2 SO2  NOx  

 [kWh/kg]  [g/kWh]  [g/kWh]  [g/kWh]  

Πετρέλαιο θέρµανσης 11,92 263,6 0,1 200,0 

Υγραέριο 12,73 238,0 0,0 165,1 

Φυσικό αέριο 13,83 196,3 0,0 152,0 

Βιοµάζα (τυποποιηµένη ή µη) 4,31 -- -- -- 

Λιγνίτης  1320,0 1,2 1,0 

Ηλεκτρισµός (περιοχές που είναι 
διασυνδεδεµένες µε το ηπειρωτικό 
ηλεκτρικό δίκτυο) 

 850,0 15,5 1,2 

Ηλεκτρισµός (νησιά που δεν είναι 
διασυνδεδεµένα µε το ηπειρωτικό 
ηλεκτρικό δίκτυο) 

 1062,5 19,4 1,5 

Θερµική ενέργεια από τηλεθέρµανση  346,6 1,5 0,6 
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8. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών που αναγράφονται στην έκθεση της ενεργειακής µελέτης 

είναι: 

• Οι ειδικές καταναλώσεις ενέργειας ανά χρήση και είδος καυσίµου. Ως ειδική κατανάλωση 

ενέργειας νοείται η ετήσια καταναλισκόµενη ενέργεια ανά µονάδα θερµαινόµενης επιφάνειας 

του κτηρίου [kWh/(m2.έτος)]. 

• Οι ειδικές καταναλώσεις πρωτογενούς ενέργειας ανά χρήση και είδος καυσίµου.  

• Οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα ανά τελική χρήση (θέρµανση, ψύξη, φωτισµό κ.τ.λ.) και 

είδος καυσίµου.  

 

 

 

8.1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ 

Στον Κ.Εν.Α.Κ. ορίζεται το έντυπο του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) του 

κτηρίου, στο οποίο αναγράφεται η κατηγορία κατάταξης του κτηρίου σε σχέση µε το κτήριο αναφοράς, 

καθώς επίσης και οι υπολογιζόµενες καταναλώσεις ενέργειας, της πρωτογενούς ενέργειας και των 

εκλυόµενων ρύπων. Οι καταναλώσεις ενέργειας αναφέρονται στο πιστοποιητικό ενεργειακής 

απόδοσης και ανά χρήση και ανά καύσιµο ως εξής: 

• Κατανάλωση ενέργειας για τη θέρµανση των χώρων του κτηρίου.  

• Κατανάλωση ενέργειας για την ψύξη των χώρων του κτηρίου. 

• Κατανάλωση ενέργειας για τον αερισµό των χώρων του κτηρίου. 

• Κατανάλωση ενέργειας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης στο κτήριο. 

• Κατανάλωση ενέργειας για το φωτισµό των χώρων του κτηρίου (εκτός κατοικιών). 

 

 

 

8.2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Η βιωσιµότητα των επεµβάσεων καθορίζεται µε τη µέθοδο της απλής περιόδου αποπληρωµής. 

Απαιτούµενα δεδοµένα είναι το αρχικό κόστος της επέµβασης (συµπεριλαµβανοµένου και του κόστους 

εγκατάστασης), καθώς επίσης και το κόστος ενέργειας για την τρέχουσα περίοδο της µελέτης ή της 

επιθεώρησης.  

 

 

 

8.3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Ο επιθεωρητής κατά την σύνταξη του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης προτείνει πιθανές 

επεµβάσεις για τη µείωση της απαιτούµενης κατανάλωσης ενέργειας και εκποµπών CO2. Για κάθε 

προτεινόµενη επέµβαση, εκτιµάται το αρχικό κόστος και η απλή περίοδος αποπληρωµής, 

προκειµένου να εκτιµηθεί η βιωσιµότητα της επέµβασης.  

Ενδεικτικές επεµβάσεις αναβάθµισης και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, που 

µπορούν να εφαρµοστούν στο κτηριακό κέλυφος είναι οι εξής: 

• ∆ιερεύνηση ένταξης συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας στο κέλυφος, µε την εφαρµογή 

βιοκλιµατικών στοιχείων βάσει του τοπικού κλίµατος και του προσανατολισµού και στις Η/Μ 

εγκαταστάσεις του κτηρίου. 
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• Τοποθέτηση κατάλληλης µόνωσης µε πιστοποιηµένα υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον και τον 

άνθρωπο, χαµηλής θερµοπερατότητας και µεγάλης διάρκεια ζωής. 

• Περιορισµός των θερµογεφυρών του κελύφους. 

• Περιορισµός της διείσδυσης του αέρα από τις χαραµάδες των κουφωµάτων. 

• Επιλογή διπλών ή δίδυµων υαλοπινάκων µε βελτιωµένα θερµικά χαρακτηριστικά των 

προστατευτικών εξώφυλλα των κουφωµάτων. 

• Σκίαση των εξωτερικών επιφανειών του κτηρίου. 

• Χρήση παθητικών ηλιακών συστηµάτων αξιοποίησης της ηλιακής ακτινοβολίας, π.χ. 

συστήµατα άµεσου κέρδους, προσαρτηµένα θερµοκήπια, τοίχους θερµικής συσσώρευσης, 

τοίχους Τrombe. 

Ενδεικτικές επεµβάσεις αναβάθµισης και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου µε την 

εφαρµογή συστηµάτων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) είναι οι εξής: 

• Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και θέρµανσης των 

χώρων. Για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης απαιτείται 1,2 ÷ 2,0 m2 επιφάνειας ηλιακών 

συλλεκτών ανά άτοµο ανάλογα µε την κλιµατική ζώνη. Για την θέρµανση χώρων, 1 m2 

επίπεδων ηλιακών συλλεκτών καλύπτει θερµικό φορτίο περίπου 580 ÷ 750 W ανάλογα µε την 

κλιµατική ζώνη. 

• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων για ηλεκτροπαραγωγή κυρίως σε κτήρια µη 

διασυνδεδεµένα µε το τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο. Μέση απόδοση φωτοβολταϊκών πλαισίων 11% 

έως 17%. 

• Εγκατάσταση γεωθερµικών αντλιών για ψύξη / θέρµανση. Αυτά τα συστήµατα παρουσιάζουν 

συντελεστές αποδόσεων, COP ≥ 5,0 και EER ≥ 4,5.  

• Εγκατάσταση συστηµάτων ηλιακής ψύξης / θέρµανσης. Αυτά τα συστήµατα έχουν χαµηλό 

θερµικό βαθµός ενεργειακής απόδοσης EER = 0,5 - 0,6 (µε πηγή ενέργειας τον ήλιο), ενώ ο 

ηλεκτρικός βαθµός ενεργειακής απόδοσης τους είναι EER = 7 - 10, ανάλογα µε τον τύπο της 

αντλίας θερµότητας. 

• Εγκατάσταση αντλιών ψύξης / θέρµανσης µε αξιοποίηση του θαλασσινού νερού στο πύργο 

ψύξης. Αυτά τα συστήµατα χρησιµοποιούν ως πηγή θερµότητας το θαλασσινό ή υφάλµυρο 

νερό που έχει σχεδόν σταθερή θερµοκρασία ανά εποχή. Παρουσιάζουν επιδόσεις COP ≥ 4,5 

και EER ≥ 4,0. 

Ενδεικτικές επεµβάσεις αναβάθµισης και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου µε 

βελτίωση ή αντικατάσταση των Η/Μ συστηµάτων, είναι οι εξής: 

• Χρήση Η/Μ συστηµάτων υψηλής θερµικής απόδοσης (λέβητες, ψυκτικά µηχανήµατα, 

φωτιστικά κ.ά.) για περιορισµό της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας. 

 • Χρήση πολυβάθµιων Η/Μ συστηµάτων για θέρµανση και ψύξη, προκειµένου για την κάλυψη 

των µερικών φορτίων σε υψηλές αποδόσεις. 

• Σχεδιασµός του συστήµατος θέρµανσης, ψύξης και κλιµατισµού, µε βάση τις απαιτήσεις των 

επιµέρους θερµικών ζωνών του κτηρίου, όπως διαφοροποιούνται ανάλογα τον 

προσανατολισµό, τα εσωτερικά κέρδη και το προφίλ λειτουργίας. 

• Χρήση διατάξεων αυτοµάτου ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας κτηρίου (BEMS). Οι 

θερµοστάτες και χρονοδιακόπτες ελέγχου είναι ιδιαίτερα αποδοτικός εξοπλισµός. 

• Χρήση συστηµάτων συµπαραγωγής ηλεκτρισµού θερµότητας / ψύξης, ιδιαίτερα στα κτήρια του 

τριτογενούς τοµέα µε µεγάλα θερµικά φορτία. 
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Ο επιθεωρητής πριν προβεί στις συστάσεις και προτάσεις για επεµβάσεις εξοικονόµησης 

ενέργειας, ενηµερώνεται από τον αρµόδιο υπεύθυνο του κτηρίου για τυχόν επιπλέον προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει το κτήριο σχετικά µε την λειτουργία του.  

Συγκεκριµένα, ο επιθεωρητής πρέπει να λαµβάνει υπόψη του: 

• Τις προγραµµατισµένες και αναγκαίες συντηρήσεις που πρέπει να εφαρµοστούν στις 

εγκαταστάσεις του κτηρίου. 

• Τις επεµβάσεις αναβάθµισης των εγκαταστάσεων του κτηρίου, που έχουν ήδη εφαρµοστεί. 

• Τις επεµβάσεις αναβάθµισης λόγω λειτουργικών προβληµάτων ή γήρανσης των 

εγκαταστάσεων του κτηρίου, που πρέπει να γίνουν ή/και που έχουν προγραµµατιστεί να 

γίνουν από τους υπεύθυνους του κτηρίου.  

Οι βασικές αναγκαίες συντηρήσεις και αναβαθµίσεις που εφαρµόζονται σε ένα κτήριο για την 

διατήρηση της βέλτιστης λειτουργία του είναι:  

• Η τακτική επισκευή τυχόν ζηµιών ή φθορών στο κτηριακό κέλυφος του κτηρίου, π.χ. 

αποκατάσταση εξωτερικού επιχρίσµατος κτηριακού κελύφους, βάψιµο εξωτερικών επιφανειών 

κελύφους, στεγανοποίηση ανοιγµάτων κ.ά. 

• Η πρόβλεψη για επαρκή σκίαση των διαφανών και αδιαφανών δοµικών στοιχείων. 

• Ο ετήσιος έλεγχος και συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρµανσης, ψύξης, κλιµατισµού του 

κτηρίου (λέβητες, ψυκτικά µηχανήµατα, τερµατικές µονάδες, δίκτυα διανοµής κ.ά.) 

• Ο τακτικός έλεγχος των συστηµάτων φωτισµού, όπως καθαρισµός λαµπτήρων και φωτιστικών 

σωµάτων, αντικατάσταση λαµπτήρων σε υπολειτουργία (χαµηλή φωτιστική απόδοση) κ.ά. 

• Ο έλεγχος και η βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών λειτουργίας του κτηρίου (π.χ. 

θερµοκρασία και σχετική υγρασία του αέρα) λαµβανοµένων υπόψη των επιθυµιών των 

χρηστών του κτηρίου. 
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