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1.ΔΗΑΓΩΓΖ  

Ζ εθπφλεζε κειέηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο είλαη ππνρξεσηηθή, βάζεη ηνπ λφκνπ 3661/2008 «Μέηξα γηα ηε 

κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ θηεξίσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α 89) , γηα φια ηα λέα ή 

ξηδηθά αλαθαηληδφκελα θηήξηα κε ηηο εμαηξέζεηο ηνπ άξζξνπ 11, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 10 θαη 10Α ηνπ λφκνπ 3851/2010. Ζ κειέηε ελεξγεηαθήο απφδνζεο εθπνλείηαη βάζεη ηνπ 

Καλνληζκνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηεξίσλ - Κ.Δλ.Α.Κ. (ΦΔΚ 2367/Β/12-7-2017) θαη ηηο Σερληθέο 

Οδεγίεο ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο πνπ ζπληάρζεθαλ ππνζηεξηθηηθά ηνπ θαλνληζκνχ φπσο 

απηέο ηζρχνπλ επηθαηξνπνηεκέλεο. Δηδηθφηεξα, ε κειέηε ελεξγεηαθήο απφδνζεο βαζίδεηαη ζηηο εμήο 

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.:  

• 20701-1/2017: «Αλαιπηηθέο Δζληθέο Πξνδηαγξαθέο παξακέηξσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηεξίσλ θαη ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο» - Α’ 

Έθδνζε (Ννέκβξηνο 2017),  

• 20701-2/2017: «Θεξκνθπζηθέο ηδηφηεηεο δνκηθψλ πιηθψλ θαη έιεγρνο ηεο ζεξκνκνλσηηθήο 

επάξθεηαο ησλ θηεξίσλ» - Α’ Έθδνζε (Ννέκβξηνο 2017),   

• 20701-3/2014: «Κιηκαηηθά δεδνκέλα ειιεληθψλ πφιεσλ» - Γ’ Έθδνζε (Ννέκβξηνο 2014),   

Ζ ελζσκάησζε παζεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ (Π.Ζ..) πέξαλ ηνπ άκεζνπ θέξδνπο, εγθαηαζηάζεσλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (Α.Π.Δ.) θαη ζπζηεκάησλ ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ - ζέξκαλζεο 

(.Ζ.Θ.) ζα θαιπθζεί ζηελ ακέζσο επφκελε θάζε κε ηελ έθδνζε ησλ αθφινπζσλ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. πνπ ζα 

θαζνξίζνπλ κε ζαθήλεηα ηηο παξακέηξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ - εγθαηαζηάζεσλ :  

• 20701-Υ/2010: "Βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο".  

• 20701-Υ/2010: "Δγθαηαζηάζεηο Α.Π.Δ. ζε θηήξηα".  

• 20701-5/2017: "Δγθαηαζηάζεηο .Ζ.Θ. ζε θηήξηα".  

χκθσλα κε ηελ εγθχθιην νηθ. 1603/4.10.2010: "Γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 "ρεδηαζκφο Κηεξίνπ", απαηηείηαη ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ αξρψλ ηνπ 

βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ θηεξίνπ κε επαξθή ηερληθή ηεθκεξίσζε, ζηε βάζε ηεο δηαζέζηκεο 

βηβιηνγξαθίαο θαη έσο ηελ έθδνζε ζρεηηθήο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. ηελ πεξίπησζε πνπ απνδεδεηγκέλα ππάξρνπλ 

αξθεηνί πεξηνξηζκνί (πνιενδνκηθνχ, ηερληθνχ, αηζζεηηθνχ, νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα, θ.ά.) πνπ ελδερνκέλσο 

απνθιείνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο βέιηηζηεο ελεξγεηαθά ιχζεο, ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά Σερληθή Έθζεζε, ε 

νπνία ζα ηεθκεξηψλεη επαξθψο ηνπο ιφγνπο κε εθαξκνγήο θάζε κίαο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ  

1 ηνπ άξζξνπ 8. "  

ηφρνο ηεο ελεξγεηαθήο κειέηεο είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε θαηά ην δπλαηφλ ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα ηε 

ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ θηεξίνπ, κέζσ:  

• ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ θηεξηαθνχ θειχθνπο, αμηνπνηψληαο ηε ζέζε ηνπ θηεξίνπ σο 

πξνο ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, ηελ ειηαθή δηαζέζηκε αθηηλνβνιία αλά πξνζαλαηνιηζκφ φςεο, θ.ά,  

• ηεο ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο ηνπ θηεξίνπ κε ηελ θαηάιιειε εθαξκνγή ζεξκνκφλσζεο ζηα 

αδηαθαλή δνκηθά ζηνηρεία απνθεχγνληαο θαηά ην δπλαηφλ ηε δεκηνπξγία ζεξκνγεθπξψλ, θαζψο 

θαη ηελ επηινγή θαηάιιεισλ θνπθσκάησλ, δειαδή ζπλδπαζκφ παινπίλαθα, αιιά θαη πιαηζίνπ,   

• ηεο επηινγήο θαηάιιεισλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ πςειήο απφδνζεο, γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε ζέξκαλζε, ςχμε, θιηκαηηζκφ, θσηηζκφ, δεζηφ λεξφ ρξήζεο κε ηελ θαηά 

ην δπλαηφλ ειάρηζηε θαηαλάισζε (αλεγκέλεο) πξσηνγελνχο ελέξγεηαο,  

• ηεο ρξήζεο ηερλνινγηψλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (Α.Π.Δ.) φπσο, ειηνζεξκηθά ζπζηήκαηα, 

θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, γεσζεξκηθέο αληιίεο ζεξκφηεηαο (εδάθνπο, ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ 

λεξψλ) θ.ά. θαη   

• ηεο εθαξκνγήο δηαηάμεσλ απηνκάηνπ ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο άζθνπεο ρξήζεο ηνπο.  

 



2.ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΣΖΡΗΟΤ 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα, γίλεηαη κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ππφ κειέηε θηεξίνπ, ζρεηηθά κε ηελ ζέζε ηνπ 

θαη ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, ηε ρξήζε θαη ην πξνθίι ιεηηνπξγίαο ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ (ρψξσλ) ηνπ.   

2.1.ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΣΗΡΗΟΤ  

ην ππφ κειέηε θηήξην ζα γίλεη αλαθαίληζε θαη βξίζθεηαη  ζηελ Ηζηηαία θιηκαηηθή δψλε Β.   

 

Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ θηεξίνπ ζα δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηηο ρξήζεηο ηνπ θαη ιακβάλεηαη φπσο 

νξίδεηαη ζηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2017.   

ηνλ πίλαθα 2.1, δίλνληαη αλαιπηηθά νη πξαγκαηηθέο ρξήζεηο ρψξσλ ηνπ θηεξίνπ αλά φξνθν.   

Πίλαθαο 2.1. Επηκέξνπο ρξήζεηο ρώξσλ ηνπ θηεξίνπ θαη επηθάλεηεο απηώλ.  

Δπηθάλεηα επηκέξνπο ρώξσλ θηεξίνπ ζε m
2 

 

Βαζηθέο 

θαηεγνξίεο 

θηεξίσλ 

Εώλε 1 [m²] ύλνιν [ m² 

] 

Δθπαίδεπζεο 1263.93 4555.15 

 

 

  



 

2.2.ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ  

Σν νηθφπεδν ζην νπνίν ζα αλεγεξζεί ην θηήξην είλαη νξζνγσληθνχ ζρήκαηνο κε ην κεγάιν ηνπ άμνλα ζε 

απφθιηζε θαηά γσλία 40
ν 

 απφ ηνλ άμνλα Αλαηνιήο - Γχζεο. Σν νηθφπεδν είλαη γσληαθφ θαη βξίζθεηαη ζε 

ππθλνδνκεκέλν αζηηθφ πεξηβάιινλ.  

 

 

ην ζρήκα 2.1 πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ηνπνγξαθηθφ κε ηελ αθξηβή ζέζε ηνπ θηεξίνπ ζην νηθφπεδν φπνπ 

θαίλνληαη νη απνζηάζεηο πνπ ζα έρεη ζε ζρέζε κε ηα γεηηνληθά θηήξηα.  

 

 

ρήκα 2.1: Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα κε ηηο απνζηάζεηο θαη ηα χςε ησλ γεηηνληθψλ θηεξίσλ.  
 

3.ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΟΤ ΚΣΖΡΗΟΤ 

χκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Κ.Δλ.Α.Κ. , ην θηήξην πξέπεη λα ζρεδηαζζεί, ιακβάλνληαο ππφςε:  

• ηε ρσξνζέηεζε ηνπ θηεξίνπ θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζην νηθφπεδν, ηελ εζσηεξηθή ρσξνζέηεζε 

ρψξσλ ιφγσ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θηεξίνπ.   



• ηελ θαηάιιειε ρσξνζέηεζε ησλ αλνηγκάησλ γηα επαξθή ειηαζκφ, θπζηθφ θσηηζκφ θαη θπζηθφ 

δξνζηζκφ, θαζψο θαη ηελ ειηνπξνζηαζία ηνπο,  

• ηελ ελζσκάησζε ηνπιάρηζηνλ ελφο παζεηηθνχ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο, ελφο εθ ησλ νπνίσλ δχλαηαη λα 

είλαη ην ζχζηεκα ηνπ άκεζνπ θέξδνπο,  

• δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ γηα ηε βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο.  

Αδπλακία εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ απαηηεί επαξθή ηεθκεξίσζε, ζχκθσλα πάληα κε ην Κ.Δλ.Α.Κ. Αθφκε, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Κ.Δλ.Α.Κ. ηα πεξηερφκελα ηεο ελεξγεηαθήο κειέηεο ηα νπνία ιακβάλνληαη 

ππφςε θαη γηα ηνλ ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ είλαη ηα αθφινπζα:   

• γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηεξίνπ θαη ησλ αλνηγκάησλ (θάηνςε, φγθνο, επηθάλεηα, 

πξνζαλαηνιηζκφο, ζπληειεζηέο ζθίαζεο θ.α.),  

• ηεθκεξίσζε ηεο ρσξνζέηεζεο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ θηεξίνπ γηα ηε κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ 

ηνπηθψλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, κε δηαγξάκκαηα ειηαζκνχ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πεξηβάιινπζα 

δφκεζε,  

• ηεθκεξίσζε ηεο επηινγήο θαη ρσξνζέηεζεο θχηεπζεο θαη άιισλ ζηνηρείσλ βειηίσζεο ηνπ 

κηθξνθιίκαηνο,  

• ηεθκεξίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ρσξνζέηεζεο ησλ αλνηγκάησλ αλά πξνζαλαηνιηζκφ αλάινγα κε ηηο 

απαηηήζεηο ειηαζκνχ, θσηηζκνχ θαη αεξηζκνχ (πνζνζηφ, ηχπνο θαη εκβαδφλ δηαθαλψλ επηθαλεηψλ αλά 

πξνζαλαηνιηζκφ),  

• ρσξνζέηεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ αλάινγα κε ηε ρξήζε θαη ηηο απαηηήζεηο άλεζεο θαη πνηφηεηαο 

εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (ζεξκηθέο, θπζηθνχ αεξηζκνχ θαη θσηηζκνχ),  

• πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο ησλ παζεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηε ρεηκεξηλή θαη ζεξηλή πεξίνδν: 

ππνινγηζκφο επηθάλεηαο παζεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ άκεζνπ θαη έκκεζνπ θέξδνπο θαηαθφξπθεο/ 

θεθιηκέλεο / νξηδφληηαο επηθάλεηαο), γηα ηα ζπζηήκαηα κε κέγηζηε απφθιηζε έσο 30° απφ ην λφην, 

θαζψο θαη ηνπ πνζνζηνχ απηήο επί ηεο αληίζηνηρεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηεο φςεο,  

• πεξηγξαθή ησλ ζπζηεκάησλ ειηνπξνζηαζίαο ηνπ θηεξίνπ αλά πξνζαλαηνιηζκφ: δηαζηάζεηο θαη πιηθά 

θαηαζθεπήο, ηχπνο (ζηαζεξά / θηλεηά, νξηδφληηα / θαηαθφξπθα, ζπκπαγή / δηάηξεηα) θαη έλδεημε ηνπ 

πξνθχπηνληνο πνζνζηνχ ζθίαζεο γηα  

- ηελ 21
ε 

Γεθεκβξίνπ (ρεηκεξηλφ ειηνζηάζην: κηθξφηεξε δηάξθεηα εκέξαο θαη ρακειφηεξε ζέζε 

ήιηνπ)   

- ηελ 21
ε 

Ηνπλίνπ, (ζεξηλφ ειηνζηάζην: κεγαιχηεξε δηάξθεηα εκέξαο θαη πςειφηεξε ζέζε 

ήιηνπ) γεληθή πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ εθκεηάιιεπζεο ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ.  

ζρεδηαζηηθή απεηθφληζε κε θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο ζεξκνκνλσηηθήο ζηξψζεο, ησλ παζεηηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ειηνπξνζηαζίαο ζηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ηνπ θηεξίνπ (θαηφςεηο, 

φςεηο, ηνκέο).  

3.1.ΥΩΡΟΘΔΣΖΖ ΚΣΖΡΗΟΤ ΣΟ ΟΗΚΟΠΔΓΟ   

Tν θηήξην έρεη αλεγεξζεί εληφο ηνπ ππθλνθαηνηθεκέλνπ αζηηθνχ ηζηνχ κε επηηξέπνληαο νπζηαζηηθά ηε 

βέιηηζηε εθκεηάιιεπζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο.  

 

ηηο εηθφλεο 3.1 - 3.6 δίλεηαη ν ζθηαζκφο ηνπ νηθνπέδνπ ηελ 21ε Γεθεκβξίνπ θαη ηελ 21 Ηνπλίνπ γηα ηηο ψξεο 

9:00, 12:00 θαη 15:00 (ειηαθφο ρξφλνο). ην ζρέδην ζθηαζκνχ ηνπ νηθνπέδνπ (ΔΝΑΚ 1) δίλεηαη ην 

αδηκνχζην ηνπ ήιηνπ γηα ηηο πξναλαθεξζείζεο ψξεο θαη κέξεο, ελψ ζην ζρέδην ζθηαζκνχ ησλ φςεσλ (ΔΝΑΚ 

2) δίλεηαη ην ειηαθφ χςνο γηα ηελ 21ε Γεθεκβξίνπ θαη ηελ 21ε Ηνπλίνπ, γηα ηελ αλαηνιηθή φςε ζηηο 09:00, 

γηα ηε λφηηα ζηηο 12:00 θαη γηα ηε δπηηθή ζηηο 15:00.  



Όπσο πξνθχπηεη απφ ηηο παξαθάησ εηθφλεο θαη ην ζρέδην ζθηαζκνχ ησλ φςεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρεηκεξηλήο θαη ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ, ην θηήξην ζα ζθηάδεηαη κεξηθψο ππφ πξνυπνζέζεηο. Σα ζηνηρεία απηά 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο ππνινγηζκνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Παξαηήξεζε: νη εηθόλεο 3.1 έσο 3.6 έρνπλ παξαρζεί κε ρξήζε ινγηζκηθνύ θαη δελ ζεσξνύληαη 

απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο κειέηεο. Αληίζεηα, ην ζρέδην ζθηαζκνύ ησλ όςεσλ πνπ ζπλνδεύεη ηελ παξνύζα 

κειέηε απνηειεί απαξαίηεην ζπζηαηηθό ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεθκεξίσζεο. Οη γσλίεο πνπ απνηππώλνληαη 

ζην ζρέδην είλαη νη θαηαθόξπθεο γσλίεο ζθηάο (VerticalShadowAngle) θαη ππνινγίδνληαη από ηε ζρέζε:  

VSA=arctan (tan(a)/cos(HSA))  [3.1]  

όπνπ:  

α  ην ειηαθό ύςνο θαη ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηε ζρέζε 4.11 ηεο Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017 θαη HAS  ε 

νξηδόληηα γσλία ζθηάο (HorizontalShadowAngle).  

Η νξηδόληηα γσλία ζθηάο (HSA) ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε:  

HSA = lγs-γl<= 90
ν  

[3.2]  

όπνπ:  

γs ην ειηαθό αδηκνύζην θαη ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηε ζρέζε 4.12 ηεο Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701- 

4/2014  

γ  ην αδηκνύζην ηεο όςεο.  

Σηηο παξαπάλσ ζρέζεηο, θαζώο θαη ζηηο ζρέζεηο 4.11 θαη 4.12 ηεο Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. ε αθεηεξία κέηξεζεο ηνπ 

αδηκνπζίνπ νξίδεηαη ν λόηνο, θαη ιακβάλεη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ηηκέο.  

 

 

Δηθφλα  3.1:  θηαζκφο  ηνπ  νηθνπέδνπ  ηελ  21 ε  Γεθεκβξίνπ ,  ψξα  09:00  

 

Δηθφλα  3.2:  θηαζκφο  ηνπ  νηθνπέδνπ  ηελ  21 ε  Γεθεκβξίνπ ,  ψξα  12:00  



 

 

3.2.ΥΩΡΟΘΔΣΖΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ ΣΟ ΚΣΖΡΗΟ   

Ο εζσηεξηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ ζην θηήξην, έγηλαλ κε γλψκνλα ηε κέγηζηε 

εθκεηάιιεπζε ή απνθπγή ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, αλάινγα κε ηελ επνρή. Έγηλε πξνζπάζεηα 

ηνπνζέηεζεο νξηζκέλσλ εθ ησλ θχξησλ ρψξσλ ζην λφηην πξνζαλαηνιηζκφ, αιιά θαη ζηνλ αλαηνιηθφ, ψζηε 

 

Δηθφλα  3.3:  θηαζκφο  ηνπ  νηθνπέδνπ  ηελ  21 ε  Γεθεκβξίνπ ,  ψξα  15:00  

 

Δηθφλα  3.4:  θηαζκφο  ηνπ  νηθνπέδνπ  ηελ  21 ε  Ηνπλίνπ ,  ψξα  09:00  

 

Δηθφλα  3.5:  θηαζκφο  ηνπ  νηθνπέδνπ  ηελ  21 ε  Ηνπλίνπ ,  ψξα  12:00  

 

Δηθφλα  3.6:  θηαζκφο  ηνπ  νηθνπέδνπ  ηελ  21 ε  Ηνπλίνπ ,  ψξα  15:00  



θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο λα γίλεη δπλαηή ε αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ηηο πξσηλέο ψξεο, ελψ 

θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο λα είλαη επράξηζηε ε ρξήζε ησλ ρψξσλ απηψλ, πξνηνχ ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία 

λα αλέβεη αηζζεηά. Σέινο, ε ηνπνζέηεζε νξηζκέλσλ ρψξσλ ζηνπο δπηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο έγηλε ψζηε 

λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ θπζηθνχ δξνζηζκνχ αθφκε θαη ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο θαηά ηε ζεξηλή 

πεξίνδν.   

 

3.3.ΖΛΗΟΠΡΟΣΑΗΑ ΑΝΟΗΓΜΑΣΩΝ  

Ωο κέζν ειηνπξνζηαζίαο ησλ αλνηγκάησλ επηιέρζεθαλ νη πξφβνινη. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ θηλεηή 

ειηνπξνζηαζία, ε νπνία φκσο δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο ηνπ θηεξίνπ ζεσξνχληαη φηη πξνζθέξνπλ επαξθή πξνζηαζία.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ζθηαζκφο πνπ πξνζθέξεηαη ζην θηήξην θαίλεηαη αλαιπηηθά γηα θάζε άλνηγκα, γηα ηελ 

21ε Γεθεκβξίνπ θαη ηελ 21ε Ηνπλίνπ ζηα ζρέδηα ζθηαζκνχ ησλ αλνηγκάησλ (ΔΝΑΚ 3 - ΔΝΑΚ 5). Γηα ηα 

αλαηνιηθά αλνίγκαηα δίλεηαη ν ζθαζκφο ζηηο 09:00, γηα ηα λφηηα ζηηο 12:00 θαη γηα ηα δπηηθά ζηηο 15:00.  

ε φια ηα ζρέδηα δίλεηαη ην ειηαθφ αδηκνχζην γηα ηηο ίδηεο κέξεο θαη ψξεο.   

Οη ζπληειεζηέο ζθίαζεο ησλ αλνηγκάησλ θαίλνληαη ζηα επηζπλαπηφκελα ζρέδηα.  

Παξαηήξεζε: Οη γσλίεο πνπ απνηππώλνληαη ζην ζρέδην είλαη νη θαηαθόξπθεο γσλίεο ζθηάο πνπ 

ππνινγίδνληαη ζύκθσλα κε ηε ζρέζε [3.1] ηεο παξνύζαο κειέηεο. 

3.4.ΦΤΗΚΟ ΦΩΣΗΜΟ  

ε φινπο ηνπο θπξίσο ρψξνπο ζα ηνπνζεηεζνχλ αλνίγκαηα ηα νπνία ζα πξνζθέξνπλ επαξθή θσηηζκφ.  

Δηδηθά ζηνπο ρψξνπο κε κεγάιν βάζνο ζα ππάξρεη εηδηθή πξφλνηα λα ηνπνζεηεζνχλ κεγάια αλνίγκαηα.  

 

3.5.ΦΤΗΚΟ ΓΡΟΗΜΟ  

Τπάξρνπλ αλνίγκαηα ζε φινπο ηνπο ρψξνπο, ηα νπνία ζα πξνζθέξνπλ επαξθή θπζηθφ δξνζηκφ. 

 

3.6.ΠΑΘΖΣΗΚΑ ΖΛΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΣΖΡΗΟΤ   

Σν παζεηηθφ ζχζηεκα πνπ επηιέρζεθε λα ελζσκαησζεί ζην ζρεδηαζκφ ηνπ θηεξίνπ είλαη απηφ ηνπ άκεζνπ 

θέξδνπο 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηα ζρέδηα ζθηαζκνχ ησλ αλνηγκάησλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα ππάξρεη επαξθήο 

ειηαζκφο ελψ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ζέξνπο ε άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία κεηψλεηαη ζην ειάρηζην. Έρεη γίλεη 

πξνζπάζεηα νχησο ψζηε ην θηήξην λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο ζπιιέθηεο, απνζήθε θαη παγίδα ειηαθήο 

ελέξγεηαο.  

3.7.ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΥΩΡΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΟΤ 

ΜΗΚΡΟΚΛΗΜΑΣΟ   

Λφγσ ηεο ζέζεο ηνπ νηθνπέδνπ εληφο ηνπ ππθλνχ αζηηθνχ ηζηνχ, ηνπ κεγέζνπο ηνπ θηηξίνπ ζα πξέπεη λα κελ 

απνθξχπηνληαη απφ ηηο πεξηβάιινπζεο νδνχο, δελ είλαη εθηθηή ε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ 

νχησο ψζηε λα βειηησζεί ην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο.   

 

 

4.ΈΛΔΓΥΟ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΣΗΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΓΟΜΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΚΑΗ ΚΣΖΡΗΟΤ 

χκθσλα κε ηνλ Κ.Δλ.Α.Κ. φια ηα δνκηθά ζηνηρεία ελφο ξηδηθά αλαθαηληδφκελνπ θηεξίνπ νθείινπλ λα 

πιεξνχλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ζεξκνκφλσζεο ηνπ πίλαθα 4.1  

Πίλαθαο 4.1.: Μέγηζηεο επηηξεπόκελεο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηόηεηαο δηαθόξσλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ αλά θιηκαηηθή δώλε.  



 

 

Γνκηθό ζηνηρείν  

 

Μέγηζηνο επηηξεπόκελνο ζπληειεζηήο 

ζεξκνπεξαηόηεηαο U  [W/(m2 ·Κ)]  

Εώλε Α'  Εώλε Β'  Εώλε Γ'  Εώλε Γ'  

Δμσηεξηθή νξηδφληηα ή θεθιηκέλε επηθάλεηα ζε επαθή κε ηνλ      

εμσηεξηθφ αέξα (νξνθή)  0,50  0,45  0,40  0,35  

Δμσηεξηθφο ηνίρνο ζε επαθή κε ηνλ εμσηεξηθφ αέξα  0,60  0,50  0,45  0,40  

Γάπεδν ζε επαθή κε ηνλ εμσηεξηθφ αέξα (πηινηή)   0,50  0,45  0,40  0,35  

Οξηδφληηα ή θεθιηκέλε νξνθή ζε επαθή κε θιεηζηφ κε      

ζεξκαηλφκελν ρψξν  1,20  0,90  0,75  0,70  

Σνίρνο ζε επαθή κε θιεηζηφ κε ζεξκαηλφκελν ρψξν  1,50  1,00  0,80  0,70  

Γάπεδν ζε επαθή κε θιεηζηφ κε ζεξκαηλφκελν ρψξν  1,20  0,90  0,75  0,70  

Οξηδφληηα ή θεθιηκέλε νξνθή ζε επαθή κε ην έδαθνο  1,20  0,90  0,75  0,70  

Σνίρνο ζε επαθή κε ην έδαθνο   1,50  1,00  0,80  0,70  

Γάπεδν ζε επαθή κε ην έδαθνο   1,20  0,90  0,75  0,70  

Κνχθσκα αλνίγκαηνο ζε επαθή κε ηνλ εμσηεξηθφ αέξα  3,20  3,00  2,80  2,60  

Κνχθσκα αλνίγκαηνο ρσξίο παινπίλαθα ζε επαθή κε ηνλ εμσηεξηθφ 

αέξα  3,20  3,00  2,80  2,60  

Γπάιηλε πξφζνςε θηηξίνπ κε αλνηγφκελε ή κεξηθψο αλνηγφκελε ζε 

επαθή κε ηνλ εμσηεξηθφ αέξα  2,20  2,00  1,80  1,80  

Κνχθσκα αλνίγκαηνο ζε επαθή κε κε ζεξκαηλφκελν ρψξν  5,70  5,20  4,80  4,40  

Κνχθσκα αλνίγκαηνο ρσξίο παινπίλαθα ζε επαθή κε κε 

ζεξκαηλφκελν ρψξν  5,70  5,20  4,80  4,40  

Γπάιηλε πξφζνςε θηηξίνπ κε αλνηγφκελε ή κεξηθψο αλνηγφκελε ζε 

επαθή κε κε ζεξκαηλφκελν ρψξν  4,00  3,60  3,10  2,90  

 

Σαπηφρξνλα ε ηηκή ηνπ κέζνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο ηνπ εμεηαδφκελνπ θηεξίνπ δελ πξέπεη λα 

μεπεξλάεη ηα φξηα ηνπ πίλαθα 4.2:  

Πίλαθαο 4.2.: Μέγηζηεο επηηξεπόκελεο ηηκέο ηνπ κέζνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηόηεηαο ελόο ξηδηθά αλαθαηληδόκελνπ θηεξίνπ αλά 

θιηκαηηθή δώλε ζπλαξηήζεη ηνπ ιόγνπ ηεο πεξηβάιινπζαο επηθάλεηαο ηνπ θηεξίνπ πξνο ηνλ όγθν ηνπ   

Λόγνο  

A/V  

[ m–1]  

Μέγηζηεο επηηξεπόκελεο ηηκέο κέζνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηόηεηαοUm [W/(m2·Κ)]  

Εώλε Α'  Εώλε Β'  Εώλε Γ'  Εώλε Γ'  

≤ 0,2  1,26  1,14  1,05  0,96  

0,3  1,20  1,09  1,00  0,92  

0,4  1,15  1,03  0,95  0,87  

0,5  1,09  0,98  0,90  0,83  

0,6  1,03  0,93  0,86  0,78  

0,7  0,98  0,88  0,81  0,73  

0,8  0,92  0,83  0,76  0,69  

0,9  0,86  0,78  0,71  0,64  

≥ 1,0  0,81  0,73  0,66  0,60  

 



Ο έιεγρνο ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν ζηάδηα:  

1. Τπνινγίδεηαη ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο U φισλ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ειέγρεηαη ε 

ζπκκφξθσζε ηνπ ζηα φξηα ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πίλαθα 4.1.  

2. Τπνινγίδεηαη ν κέζνο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ηνπ θηεξίνπ Um θαη ειέγρεηαη ε 

ζπκκφξθσζε ηνπ ζηα φξηα ηνπ πίλαθα 4.2.   

 

 

1) Έιεγρνο ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο δνκηθνύ ζηνηρείνπ  

Ο ππνινγηζκφο ηφζν ησλ ζπληειεζηψλ ζεξκνπεξαηφηεηαο U ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, φζν θαη ηνπ κέζνπ 

ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαοUm ηνπ θηεξίνπ, γίλεηαη βάζεη ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-2/2017.  

Βάζεη ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-2/2017 ε γεληθή ζρέζε ππνινγηζκνχ ηνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο 

αδηαθαλψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ είλαη:  

 [4.1] φπνπ,  

dj ην πάρνο ηεο νκνγελνχο θαη ηζφηξνπεο ζηξψζεο δνκηθνχ πιηθνχ j, ιj ν 

ζπληειεζηήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ηνπ νκνγελνχο θαη ηζφηξνπνπ πιηθνχ j,  

Ri θαη Ra νη αληηζηάζεηο ζεξκηθήο κεηάβαζεο εθαηέξσζελ ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ θαη  

Rδ ε ζεξκηθή αληίζηαζε θιεηζηνχ δηάθελνπ αέξα  

Αληίζηνηρα, ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο δηαθαλνχο δνκηθνχ ζηνηρείνπ Uw δίλεηαη απφ ηε ζρέζε:   

 [4.2]  

φπνπ,   

Uf ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο πιαηζίνπ ηνπ θνπθψκαηνο,  

Ug ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ηνπ παινπίλαθα ηνπ θνπθψκαηνο  

Αf ην εκβαδφλ επηθάλεηαο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ θνπθψκαηνο,  

Αg ην εκβαδφλ επηθάλεηαο ηνπ παινπίλαθα ηνπ θνπθψκαηνο,  

Lg ην κήθνο ηεο ζεξκνγέθπξαο ηνπ παινπίλαθα ηνπ θνπθψκαηνο θαη  

Φg ν ζπληειεζηήο γξακκηθήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ηνπ παινπίλαθα ηνπ θνπθψκαηνο.   

ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη ηφζν γηα ηα δηαθαλή φζν θαη γηα ηα αδηαθαλή δνκηθά ζηνηρεία λα ηζρχεη:   

U≤Uδ.ζ,max [4.3]  

φπνπ   

U ν ζπληειεζηήο ζεξκηθήο δηαπεξαηφηεηαο δνκηθνχ ζηνηρείνπ φπσο ππνινγίζηεθε βάζεη ησλ ζρέζεσλ [4.1] 

ή [4.2] θαη   

Uδ.ζ,max ε κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή γηα ην δνκηθφ ζηνηρείν [πίλαθαο 4.1].  

2) Έιεγρνο ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο θηεξίνπ 



Δθφζνλ θάζε δνκηθφ ζηνηρείν θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πίλαθα 4.1, απαηηείηαη θαη ην θηήξην ζην ζχλνιφ 

ηνπ λα παξνπζηάδεη έλα ειάρηζην βαζκφ ζεξκηθήο πξνζηαζίαο. Ο ππνινγηζκφο ηνπ κέζνπ ζπληειεζηή 

ζεξκηθήο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ θηεξίνπ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε:  

[4.4]  

φπνπ:   

Αj ην εκβαδφ δνκηθνχ ζηνηρείνπ j  

Uj o ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ j,  

Φi ν ζπληειεζηήο γξακκηθήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ηεο ζεξκνγέθπξαο i,  

li ην κήθνο ηεο ζεξκνγέθπξαο i θαη   

b  κεησηηθφο ζπληειεζηήο  

ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη:  

Um≤Um,max [4.5]  

Όπνπ Um,max είλαη ν κέγηζηνο επηηξεπφκελνο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ηνπ θηεξίνπ θαη δίλεηαη ζηνλ 

πίλαθα 4.1.  

ε πεξίπησζε πνπ Um>Um,max ν κειεηεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη κηα εθ ησλ ηξηψλ παξαθάησ 

επηινγψλ ή ζπλδπαζκφ ηνπο θαη λα αξρίζεη εθ λένπ ηνλ ππνινγηζκφ:  

- λα βειηηψζεη ηε ζεξκηθή πξνζηαζία ησλ αδηαθαλψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ,  

- λα βειηηψζεη ηε ζεξκηθή πξνζηαζία ησλ δηαθαλψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ,  

- λα κεηψζεη ηε δεκηνπξγία ζεξκνγεθπξψλ ζην θηεξηαθφ θέιπθνο, ηξνπνπνηψληαο ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 

δνκηθψλ ζηνηρείσλ ζηα νπνία νθείινληαη απηέο.  

Βάζεη ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-2/2017 «Θεξκνθπζηθέο ηδηφηεηεο δνκηθψλ πιηθψλ θαη έιεγρνο 

ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο ησλ θηεξίσλ» γηα ηνλ ππνινγηζκφο ησλ ζεξκνγεθπξψλ, ν κειεηεηήο έρεη δχν 

επηινγέο:  

1. λα επαθνινπζήζεη ηελ απινπζηεπκέλε κέζνδν κε ρξήζε ηνπ πίλαθα 15, ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 

207012/2017  

2. λα θάλεη αλαιπηηθά ηνπο ππνινγηζκνχο κε ρξήζε ησλ πηλάθσλ 16α έσο θαη 16ι ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 

20701-2/2017.  

Ο κεησηηθφο ζπληειεζηήο b ππνινγίδεηαη κε ρξήζε ηεο ζρέζεο 2.25 ηεο Σ.Ο.Σ.Σ.Δ. 20701-2/2017. 

Δλαιιαθηηθά, θαη γηα ιφγνπο απινπνίεζεο, κπνξεί λα ζεσξεζεί ίζνο κε 0,5.   

ηελ παξνχζα κειέηε αθνινπζείηαη ε αλαιπηηθή κέζνδνο ππνινγηζκνχ ησλ ζεξκνγεθπξψλ.  

4.1.ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΣΗΡΗΟΤ  

Σν θηήξην ζα θαηαζθεπαζηεί ζηε Ηζηηαία, νπφηε βάζεη ηνπ Κ.Δλ.Α.Κ. αλήθεη ζηε Β θιηκαηηθή δψλε. Κάζε 

δνκηθφ ζηνηρείν πξέπεη λα έρεη ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο κηθξφηεξν απφ απηνχο πνπ δίλνληαη ζηνλ 

πίλαθα 4.1 γηα ηελ Β θιηκαηηθή δψλε.  

 

ηελ αλαθαίληζε ηνπ θηεξίνπ ζα ηνπνζεηεζεί εμσηεξηθνί ζεξκνκφλσζε ζηελ ηνηρνπνηία ελψ γηα ηελ 

κφλσζε ηεο ζηέγεο ζα ηνπνζεηεζεί κφλσζε θάησ απφ ηελ πιαθά.  

 

Ζ ζπιινγή ησλ γεσκεηξηθψλ δεδνκέλσλ θαη νη ππνινγηζκνί ησλ ζεξκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

επηθαλεηψλ ηνπ θηεξίνπ γίλεηαη έρνληαο ππφςε ηα εμήο:  



1. γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη θαη' επέθηαζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ 

θηεξίνπ είλαη απαξαίηεηα φρη κφλν ηα ζεξκηθά θαη γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζεξκαηλφκελσλ 

ρψξσλ αιιά θαη ησλ κε ζεξκαηλφκελσλ ζε επαθή κε ηνπο ζεξκαηλφκελνπο,  

2. ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηεξίνπ πνπ γεηηληάδνπλ κε αιιά ζεξκαηλφκελα θηήξηα, θαηά ηνλ έιεγρν 

ζεξκηθήο επάξθεηαο ηνπ θηεξίνπ ζεσξείηαη φηη έξρνληαη ζε επαθή κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ελψ γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζεσξνχληαη αδηαβαηηθά,  

3. ηα δνκηθά ζηνηρεία ζεξκηθήο δψλεο ηνπ θηεξίνπ πνπ γεηηληάδνπλ κε άιιε ζεξκηθή δψλε ηνπ ίδηνπ 

θηεξίνπ ζεσξνχληαη αδηαβαηηθά,  

4. νη αδηαθαλείο θαη νη δηαθαλείο επηθάλεηεο έρνπλ ειηαθά θέξδε ηα νπνία εμαξηψληαη απφ ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο θαη ηνλ ζθηαζκφ ηνπο,  

5. ζχκθσλα κε ηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2017 γηα ιφγνπο απινπνίεζεο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηεξίσλ, γηα θαηαθφξπθα δνκηθά αδηαθαλή ζηνηρεία κε ζπληειεζηή 

ζεξκνπεξαηφηεηαο κηθξφηεξν απφ 0,60 W/(m²K), ν ζπληειεζηήο ζθίαζεο δχλαηαη λα ζεσξεζεί ίζνο κε  

0,9.  

Παξαηήξεζε: Επεηδή ζηα ειιεληθά θηήξηα είλαη ζπλεζηζκέλν λα ππάξρεη έλαο ή πεξηζζόηεξνη ηππηθνί 

όξνθνη, γηα ιόγνπο απιόηεηαο αιιά θαη ειέγρνπ από ηηο αξκόδηεο Πνιενδνκηθέο Υπεξεζίεο, ζπληζηάηαη, 

ρσξίο λα είλαη ππνρξεσηηθό, ε ζπιινγή ησλ γεσκεηξηθώλ δεδνκέλσλ λα γίλεηαη θαη' όξνθν θαη 

πξνζαλαηνιηζκό. Υπελζπκίδεηαη όηη ν έιεγρνο ζεξκηθήο επάξθεηαο νξόθνπ πνπ ππήξρε ζηνλ παιαηόηεξν 

Καλνληζκό Θεξκνκόλσζεο δελ πθίζηαηαη πιένλ. 

4.2.ΈΛΔΓΥΟ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΣΗΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΑΓΗΑΦΑΝΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ 

ΚΣΖΡΗΟΤ  

ηνλ πίλαθα 4.3 δίλνληαη ζπλνπηηθά νη ζπληειεζηέο ζεξκνπεξαηφηεηαο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

ζεξκαηλφκελσλ θαη ησλ κε ζεξκαηλφκελσλ ρψξσλ ηνπ θηεξίνπ, νη νπνίνη πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο 

ηνπ Κ.Δλ.Α.Κ.. ην Σεχρνο Τπνινγηζκψλ πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα κειέηε δίλνληαη αλαιπηηθά νη 

ππνινγηζκνί ησλ ζπληειεζηψλ ζεξκνπεξαηφηεηαο.   

Πίλαθαο 4.3: Σπληειεζηέο ζεξκνπεξαηόηεηαο ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ησλ ζεξκαηλόκελσλ θαη ησλ κε ζεξκαηλόκελσλ 

ρώξσλ ηνπ θηεξίνπ 

Γνκηθφ ζηνηρείν Φχιιν 

ειέγρνπ 
U[W/(m2K)] Umax[W/(m2K)]  

[Πίλαθαο 1]  

 

Δμση. ζεξκ. ζε 

ακφλσηεηνηρ. 
1.1 0.279 0.50  

Δμση. ζεξκ. ζε κεξηθψο 

κνλσκέλε ηνηρ. 
1.2 0.232 0.50  

Γνθνί θνιψλεο + 10cm εμ. 

κνλψζε 
1.3 0.242 0.50  

Οξηδφληηα νξνθή θάησ απφ 

κε ζεξκ. ζηέγε 
2.1 0.293 0.45  

Οξηδφληηα νξνθή θάησ απφ 

κεξηθψο ζεξκ. ζηέγε 
2.2 0.241 0.45  

Γάπεδν ζε επαθή κε Φ.Δ. 

ακνλ. 
4.1 3.100 0.90  

Γάπεδν ζε επαθή κε Φ.Δ. 

κεξ. κνλ. 
4.2 0.950 0.90 

 

Σύκθσλα κε ηελ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2017 γηα ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκόηεηαο δνκηθώλ 

πιηθώλ κε ηηκή ι≤0,18W/(m.K) νη ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 2 ηεο Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. είλαη ελδεηθηηθέο. Οη 

ηηκέο πνπ ειήθζεζαλ ππόςε γηα ηα ζεξκνκνλσηηθά πιηθά πξνέθπςαλ έπεηηα από έξεπλα αγνξάο θαη κε 

επζύλε ησλ κειεηεηώλ. Σηε θάζε ηεο ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο πνπ ζα γίλεη ππνρξεσηηθά κε ηελ 

απνπεξάησζε ηεο θαηαζθεπήο θαη πξηλ ην θιείζηκν ηνπ θαθέινπ ηνπ θηεξίνπ ζηα αξκόδηα Πνιενδνκηθά 

Γξαθεία, ν ελεξγεηαθόο επηζεσξεηήο νθείιεη λα ειέγμεη ηα δειηία απνζηνιήο ησλ ζεξκνκνλσηηθώλ 

πιηθώλ θαζώο θαη ηα θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά πνπ ηα ζπλνδεύνπλ. 



Με βάζε ηηο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2017 θαη Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-2/2017 νη ζπληειεζηέο ζεξκνπεξαηφηεηαο 

δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο ηνπ 

θηεξίνπ θαη ηνλ ππνινγηζκφ θαηαλάισζεο ελέξγεηαο είλαη νη ηζνδχλακνη ζπληειεζηέο ζεξκνπεξαηφηεηαο U΄ 

θαη φρη απηνί πνπ δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 4.2. Ο αλαιπηηθφο ππνινγηζκφο ηνπο γίλεηαη βάζεη ηεο 

κεζνδνινγίαο πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ ελφηεηα 2.1.6 ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-2/2017 θαη δίλεηαη αλαιπηηθά 

ζην Σεχρνο Τπνινγηζκψλ πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα κειέηε. ηνλ πίλαθα 4.4 δίλνληαη ζπλνπηηθά νη 

ηζνδχλακνη ζπληειεζηέο U΄ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε επαθή κε ην έδαθνο.  

Πίλαθαο 4.4: Ιζνδύλακνη ζπληειεζηέο ζεξκνπεξαηόηεηαο ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ζε επαθή κε ην έδαθνο ησλ 

ζεξκαηλόκελσλ θαη ησλ κε ζεξκαηλόκελσλ ρώξσλ ηνπ θηεξίνπ 

∆νκηθό ζηνηρείν U [W/(m
2
K)] Δκβαδό Α  

[m
2
] 

Μέζν 
βάζνο  

έδξαζεο z 

[m] 

U' [W/(m
2
K)] 

∆1 3.100 65.160 0.0 1.060 
∆2 0.950 234.200 0.0 0.570 
∆1 3.100 271.400 0.0 1.060 
∆1 3.100 66.240 0.0 1.060 

 

4.3.ΈΛΔΓΥΟ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΣΗΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΓΗΑΦΑΝΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ  

Σν θηήξην ζα ιεηηνπξγήζεη σο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ηνλ Κ.Δλ.Α.Κ., γηα ηε Β 

θιηκαηηθή δψλε ηα θνπθψκαηα πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ νθείινπλ λα έρνπλ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο U≤ 

3.0 W/(m²K).   

 

Γηα ηα θνπθψκαηα ηνπ ζρνιείνπ επηιέρζεθε ε ρξήζε πιαηζίνπ αινπκηλίνπ κε ζεξκνδηαθνπή, κε 

ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαοUf=2,2 W/(m
2
K), φπσο πξνθχπηεη απφ ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ θαη κέζνπ 

πιάηνπο πιαηζίνπ 7,5cm. Θα θέξνπλ παινπίλαθα κε πάρε 4-12-4 κε επίζηξσζε ρακειήο εθπνκπήο (low_e) 

ζηε ζέζε 2 (εζσηεξηθή παξεηά εμσηεξηθνχ παινπίλαθα) θαη αέξα ζην δηάθελν. Ο ζπληειεζηήο 

ζεξκνπεξαηφηεηαο ηνπ παινπίλαθα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη Ug=1,6 W/(m
2
K) φπσο πξνθχπηεη απφ 

ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.   

 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ U ησλ θνπθσκάησλ έγηλε βάζεη ηεο ζρέζεο 4.2 θαη ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-2/2017. Οη 

ππνινγηζκνί απηνί δίλνληαη αλαιπηηθά ζην Σεχρνο Τπνινγηζκψλ πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα κειέηε.  

ηνλ πίλαθα 4.5 δίλνληαη ζπλνπηηθά νη ζπληειεζηέο ζεξκνπεξαηφηεηαο ησλ θνπθσκάησλ ηνπ θηεξίνπ. 

Όπσο θαίλεηαη ζηνπο πίλαθεο νη ηηκέο ζεξκνπεξαηφηεηαο ησλ θνπθσκάησλ θαιχπηνπλ ηηο ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο.  

Ο κειεηεηήο ελαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ηηκέο ζεξκνπεξαηόηεηαο ηεο ζήκαλζεο CE ησλ 

θνπθσκάησλ. Σηε θάζε ηεο ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο πνπ ζα γίλεη ππνρξεσηηθά κε ηελ απνπεξάησζε 

ηεο θαηαζθεπήο, ν ελεξγεηαθόο επηζεσξεηήο νθείιεη λα ειέγμεη ηα δειηία απνζηνιήο ησλ θνπθσκάησλ 

θαζώο θαη ηα θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά CE πνπ ηα ζπλνδεύνπλ. Η ζήκαλζε CE ησλ θνπθσκάησλ είλαη 

ππνρξεσηηθή βάζεη ηεο ΚΥΑ Αξηζκ. 12397/409 ΦΕΚ B 1794/28-8-2009 από ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2010. 

Πίλαθαο 4.5: Σπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο θνπθσκάησλ.  

Α/α 

θνπθώκαηνο 
Πιάηνο 

αλνίγκαηνο 

[m] 

Ύςνο  
αλνίγκαηνο 

[m] 

Δκβαδό 

θνπθώκαηνο 

[m
2
] 

U 
θνπθώκαηνο  

[W/(m
2
K)] 

U max 

[W/(m
2
K)] 

1 1.20 1.20 1.44 2.265 3.0 

 

 

 

 

 

2 1.20 1.20 1.44 2.265 

3 0.60 0.70 0.42 2.370 

4 0.60 0.70 0.42 2.370 

5 2.25 1.70 3.83 2.016 

6 3.80 1.70 6.46 2.059 

7 2.00 2.10 4.20 2.156 



8 2.00 2.10 4.20 2.156  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 2.00 2.10 4.20 2.156 

10 1.20 1.20 1.44 2.265 

11 1.20 1.20 1.44 2.265 

12 1.20 1.20 1.44 2.265 

13 3.40 0.70 2.38 2.274 

14 3.80 0.70 2.66 2.250 

15 3.80 0.70 2.66 2.250 

16 0.80 1.20 0.96 2.163 

17 0.90 1.20 1.08 2.129 

18 2.00 2.10 4.20 2.156 

19 2.00 2.10 4.20 2.156 

20 2.00 2.10 4.20 2.156 

21 2.00 2.10 4.20 2.156 

22 2.00 2.10 4.20 2.156 

23 2.00 2.10 4.20 2.156 

24 2.00 2.10 4.20 2.156 

25 2.00 2.10 4.20 2.156 

26 2.00 2.10 4.20 2.156 

27 2.00 2.10 4.20 2.156 

28 2.00 2.10 4.20 2.156 

29 2.00 2.10 4.20 2.156 

30 1.20 1.20 1.44 2.265 

31 1.20 1.20 1.44 2.265 

32 1.15 1.20 1.38 2.282 

33 1.15 1.20 1.38 2.282 

34 2.00 2.10 4.20 2.156 

35 2.00 2.10 4.20 2.156  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 2.00 2.10 4.20 2.156 

37 1.15 1.20 1.38 2.282 

38 1.15 1.20 1.38 2.282 

39 2.00 2.10 4.20 2.156 

40 2.00 2.10 4.20 2.156 

41 2.00 2.10 4.20 2.156 

42 2.00 2.10 4.20 2.156 

43 2.00 2.10 4.20 2.156 

44 2.00 2.10 4.20 2.156 

45 2.00 2.10 4.20 2.156 

46 2.00 2.10 4.20 2.156 

47 2.00 2.10 4.20 2.156 

48 2.00 2.10 4.20 2.156 

49 2.00 2.10 4.20 2.156 

50 2.00 2.10 4.20 2.156 

51 1.15 1.30 1.49 2.271 

52 1.20 1.30 1.56 2.253 

53 1.20 1.20 1.44 2.265 

54 1.20 1.20 1.44 2.265 

55 1.25 2.13 2.66 1.964 

56 2.00 2.10 4.20 2.156 

57 2.00 2.10 4.20 2.156 

58 2.00 2.10 4.20 2.156 

59 1.20 1.20 1.44 2.265 



60 3.00 1.70 5.10 2.046  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 3.60 1.70 6.12 2.002 

62 3.00 1.70 5.10 2.046 

63 2.00 2.10 4.20 2.156 

64 2.00 2.10 4.20 2.156 

65 2.00 2.10 4.20 2.156 

66 1.20 1.90 2.28 2.210 

67 0.50 1.90 0.95 2.836 

68 1.20 1.90 2.28 2.210 

69 0.50 1.90 0.95 2.299 

70 3.40 0.60 2.04 2.325 

71 3.80 0.60 2.28 2.304 

72 3.80 0.60 2.28 2.304 

73 3.40 0.60 2.04 2.325 

74 4.00 1.50 6.00 2.064 

75 4.00 1.50 6.00 2.064 

 

 

4.4.ΈΛΔΓΥΟ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΣΗΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΚΣΖΡΗΟΤ  

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο ηνπ θηεξίνπ είλαη απαξαίηεηνο ν ππνινγηζκφο ηνπ ιφγνπ ηεο 

εμσηεξηθήο πεξηβάιινπζαο επηθάλεηαο ησλ ζεξκαηλφκελσλ ηκεκάησλ ηνπ θηεξίνπ πξνο ηνλ φγθν ηνπο. ην 

Σεχρνο Τπνινγηζκψλ δίλεηαη αλαιπηηθά ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ ιφγνπ Α/V.   

Όπσο πξνέθπςε A/V = 0.617 m
-1

 ην νπνίν απφ ηνλ πίλαθα 4.2 αληηζηνηρεί ζε κέγηζην επηηξεπηφ 

Um,max=0.922 W/(m²K). ηνλ πίλαθα 4.6 δίλνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα εκβαδά ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, ηα 

αζξνίζκαηα ησλ UxA, θαζψο θαη ηα αζξνίζκαηα ησλ Φxl. Όπσο πξνθχπηεη, ν κέζνο ζπληειεζηήο 

ζεξκνπεξαηφηεηαο ηνπ θηεξίνπ ηζνχηαη κε:  

 

Um=0.603 W/m
2
K <= Um,max=0.922 W/m

2
K  

 

πλεπψο ην θηήξην είλαη επαξθψο ζεξκνκνλσκέλν.  

πλεπψο, ζχκθσλα κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ Κ.Δλ.Α.Κ. γηα ην κέζν ζπληειεζηή 

ζεξκνπεξαηφηεηαοUm, ην θηήξην είλαη επαξθψο ζεξκνκνλσκέλν. ην Σεχρνο Τπνινγηζκψλ πνπ ζπλνδεχεη 

ηελ παξνχζα κειέηε δίλνληαη αλαιπηηθά φινη νη ππνινγηζκνί.  

Πίλαθαο 4.6: Σπγθεληξσηηθά ζηνηρεία θηεξίνπ  

 

 Α [m
2
] [bxUxΑ] [W/K] ή 

[bxΦxl] [W/K] 

θαηαθφξπθα  

αδηαθαλή δνκηθά 

ζηνηρεία 

1266.9 425.4 

νξηδφληηα αδηαθαλή 

δνκηθά ζηνηρεία 

1289.5 739.5 

δηαθαλή δνκηθά 

ζηνηρεία 

241.1 520.9 

ζεξκνγέθπξεο - 0.0 

πλνιηθά 2797.5 1685.8 

[(bxUxA)+(bxΦxl)]/A 0.603 



 

4.4.1 Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ιύζεηο γηα κεηώζεηο ησλ ζεξκηθώλ 

απσιεηώλιόγσ ησλ ζεξκνγεθπξώλ. 

Σα θνπθψκαηα ηνπ ζρνιείνπ ηνπνζεηνχληαη εζσηεξηθά, θαη ζε ζπλέρεηα κε ηε ζεξκνκφλσζε ζρεδφλ ζε φια 

ηα ζεκεία. Γηα ηε κείσζε ησλ απσιεηψλ απφ ηηο ζεξκνγέθπξεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνπο ιακπάδεο, ην 

αλσθάζη θαη ην θαησθάζη, ππάξρεη ζπλέρεηα ηεο ζεξκνκφλσζεο, θάζεηα ζηνπο ιακπάδεο, ην αλσθάζη θαη 

ην θαησθάζη ησλ θνπθσκάησλ. 

 

5.ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΔΛΑΥΗΣΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

ΣΩΝΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΖΡΗΟΤ  

χκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Κ.Δλ.Α.Κ., ηα λέα θαη ξηδηθά αλαθαηληδφκελα θηήξηα, πξέπεη λα πιεξνχλ 

νξηζκέλεο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο φζνλ αθνξά ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπο, φπσο:  

- Όπνπ ηνπνζεηνχληαη θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο (ΚΚΜ) ή κνλάδεο παξνρήο λσπνχ αέξα ή κνλάδεο 

εμαεξηζκνχ θαη φζεο απφ απηέο ιεηηνπξγνχλ κε λσπφ αέξα > 60% ηεο παξνρήο ηνπο, πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

ζχζηεκα αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο κε απφδνζε ηνπιάρηζηνλ 50%.   

- Όια ηα δίθηπα δηαλνκήο (λεξνχ ή άιινπ κέζνπ) ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο, ςχμεο-θιηκαηηζκνχ θαη  

ΕΝΥ, πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ ειάρηζηε ζεξκνκφλσζε πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 207011/2017. 

Ηδηαίηεξα ηα δίθηπα πνπ δηέξρνληαη απφ εμσηεξηθνχο ρψξνπο ζα δηαζέηνπλ θαη΄ ειάρηζηνλ 

ζεξκνκφλσζε πάρνπο 19mm γηα ζέξκαλζε-ςχμε-θιηκαηηζκφ θαη 13mm γηα ΕΝΥ, κε αγσγηκφηεηα 

ζεξκνκνλσηηθνχ πιηθνχ ι=0,040 W/(m.K) ζηνπο 20°C (ή ηζνδχλακα πάρε άιινπ πηζηνπνηεκέλνπ 

ζεξκνκνλσηηθνχ πιηθνχ).  

- Οη αεξαγσγνί δηαλνκήο θιηκαηηδφκελνπ αέξα (πξνζαγσγήο θαη αλαθπθινθνξίαο) πνπ δηέξρνληαη απφ 

εμσηεξηθνχο ρψξνπο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζεξκνκφλσζε κε αγσγηκφηεηα ζεξκνκνλσηηθνχ πιηθνχ ι=0,040 

W/(m.K) ζηνπο 20°C, θαη ειάρηζην πάρνο 40mm, ελψ γηα δηέιεπζε ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο ην αληίζηνηρν 

πάρνο είλαη 30mm (ή ηζνδχλακα πάρε άιισλ πηζηνπνηεκέλσλ ζεξκνκνλσηηθψλ πιηθψλ).  

- Σα δίθηπα δηαλνκήο ζεξκνχ θαη ςπρξνχ κέζνπ δηαζέηνπλ ζχζηεκα αληηζηάζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο 

πξνζαγσγήο ζε κεξηθά θνξηία, ή άιιν πηζηνπνηεκέλν ηζνδχλακν ζχζηεκα.   

- ε κεγάια δίθηπα αλαθπθινθνξίαο ΕΝΥ αλά θιάδνπο, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θπθινθνξεηέο κε ξχζκηζε 

ζηξνθψλ αλάινγα κε ηε δήηεζε ζε ΕΝΥ  

- ε φια ηα λέα ή ξηδηθά αλαθαηληδφκελα θηήξηα είλαη ππνρξεσηηθή ε θάιπςε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 60% ησλ 

αλαγθψλ ζε ΕΝΥ απφ ειηνζεξκηθά ζπζηήκαηα. Ζ ππνρξέσζε απηή δελ ηζρχεη γηα ηηο εμαηξέζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ λ. 3661/08, θαζψο θαη φηαλ νη αλάγθεο ζε ΕΝΥ θαιχπηνληαη απφ άιια 

απνθεληξσκέλα ζπζηήκαηα παξνρήο ελέξγεηαο πνπ βαζίδνληαη ζε ΑΠΔ, ΖΘ, ζπζηήκαηα ηειεζέξκαλζεο 

ζε θιίκαθα πεξηνρήο ή νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ, θαζψο θαη αληιηψλ ζεξκφηεηαο ησλ νπνίσλ ν επνρηαθφο 

βαζκφο απφδνζεο (SPF) είλαη κεγαιχηεξνο απφ (1,15x1/ε), φπνπ "n" είλαη ν ιφγνο ηεο ζπλνιηθήο 

αθαζάξηζηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνο ηελ θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο γηα ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζχκθσλα κε ηελ Κνηλνηηθή Οδεγία 2009/28/ΔΚ. Μέρξη λα θαζνξηζζεί 

λνκνζεηηθά ε ηηκή ηνπ ε, ν SPF πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ 3,3.  

- Σα ζπζηήκαηα γεληθνχ θσηηζκνχ ζηα θηήξηα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα έρνπλ ειάρηζηε ελεξγεηαθή απφδνζε 55 

lumen/W. Γηα επηθάλεηα κεγαιχηεξε απφ 15m
2 

ν ηερλεηφο θσηηζκφο ειέγρεηαη κε ρσξηζηνχο δηαθφπηεο. 

ηνπο ρψξνπο κε θπζηθφ θσηηζκφ εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζβέζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ 50% ησλ 

ιακπηήξσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο απηψλ.   

- ε θηήξηα κε πνιιέο ηδηνθηεζίεο θαη θεληξηθά ζπζηήκαηα, επηβάιιεηαη απηνλνκία ζέξκαλζεο, ςχμεο, 

θαζψο θαη ΕΝΥ (φπνπ εθαξκφδεηαη θεληξηθή παξαγσγή/δηαλνκή) θαη εθαξκφδεηαη θαηαλνκή δαπαλψλ κε 

ζεξκηδνκέηξεζε.  

- ε φια ηα θηήξηα απαηηείηαη ζεξκνζηαηηθφο έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο εζσηεξηθνχ ρψξνπ ηνπιάρηζηνλ 

αλά ειεγρφκελε ζεξκηθή δψλε θηεξίνπ.  



- ε φια ηα θηήξηα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα επηβάιιεηαη ε εγθαηάζηαζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ αληηζηάζκηζεο 

ηεο άεξγεο ηζρχνο ησλ ειεθηξηθψλ ηνπο θαηαλαιψζεσλ, γηα ηελ αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο ηνπο 

(ζπλθ) ζε επίπεδν θαη' ειάρηζην 0,95.  

Αδπλακία εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ απαηηεί επαξθή ηερληθή ηεθκεξίσζε ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία.  

ην ππφ κειέηε θηήξην ζα εμεηαζηνχλ αλεμάξηεηα νη ηπρφλ δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ηνπ, ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

ελεξγεηαθή ηνπο θαηάηαμε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη πην πάλσ πεξηνξηζκνί δελ ηζρχνπλ γηα ην ζχλνιν ηνπ 

θηεξίνπ, αιιά δηαθνξνπνηνχληαη γηα θάζε κία απφ ηηο ηπρφλ ρξήζεηο ηνπ θηεξίνπ.  

 

 

5.1.ΥΔΓΗΑΜΟ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΘΔΡΜΑΝΖ, ΦΤΞΖ, ΑΔΡΗΜΟΤ   

Ζ ζέξκαλζε ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ ηνπ θηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηε κειέηε ζέξκαλζεο (δηαζηαζηνιφγεζεο 

ζπζηήκαηνο), ζα γίλεηαη κέζσ θεληξηθήο αληιία ζεξκφηεηαο, ελψ ε ςχμε ησλ ρψξσλ ηνπ θηεξίνπ ζα γίλεηαη 

επίζεο κε θεληξηθήο αληιία ζεξκφηεηαο.   

 

Παξαηήξεζε: Με ηξνπνπνίεζε ηνπ θηεξηνδνκηθνύ θαλνληζκνύ ζρεηηθά κε ην άξζξν 25, νη ειεθηξνκεραλνινγηθέο 

κειέηεο είλαη πιένλ ππνρξεσηηθέο γηα όια ηα θηήξηα κε επηθάλεηα άλσ ησλ 50 m
2,
 Καηά ην ζρεδηαζκό 

(δηαζηαζηνιόγεζε) ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο, ςύμεο θαη αεξηζκνύ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε νη ειάρηζηεο 
πξνδηαγξαθέο γηα ηα Η-Μ όπσο θαζνξίδνληαη ζηνλ Κ.Ελ.Α.Κ. θαη λα επηιέγνληαη ηερλνινγίεο πνπ λα έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα λα ιεηηνπξγνύλ ζε πιήξε θαη κεξηθά θνξηία θαηά ηε ζέξκαλζε ή ςύμε. Η ππεξδηαζηαζηνιόγεζε ηνπ 
θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο ιέβεηα-θαπζηήξα γηα ηε ζέξκαλζε ρώξσλ, κεηώλεη ηελ ηειηθή απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
ζύκθσλα κε ηα όζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.1.2.1 ηεο Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017. 

5.1.1.ΔΛΑΥΗΣ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΣΖΜΑΣΟ ΘΔΡΜΑΝΖ   

χκθσλα κε ηε κειέηε ζέξκαλζεο ηνπ θηεξίνπ, έρεη ππνινγηζηεί ην κέγηζην απαηηνχκελν ζεξκηθφ θνξηίν 

ηνπ θηεξίνπ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηζρχνο ιακβάλεηαη ζπληειεζηήο πξνζαχμεζεο 10%, ιφγσ ζεξκηθψλ 

απσιεηψλ ζην δίθηπν δηαλνκήο θαη γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ζεξκφηεηαο ζα παξνπζηαζηνχλ παξαθάησ.  

Ζ θεληξηθή εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο ζα δηαζέηεη ζχζηεκα αληηζηάζκηζεο, γηα ηελ θάιπςε κεξηθψλ θνξηίσλ 

ζέξκαλζεο, κε ηελ ρξήζε ηξίνδεο βάλαο απηφκαηεο ξχζκηζεο θπθινθνξίαο λεξνχ. Ο θπθινθνξεηήο πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ θεληξηθή ζσιήλα πξνζαγσγήο δεζηνχ λεξνχ, ζα έρεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα 

παξνπζηαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα.   

 

 

Παξαηήξεζε: Γηα θάζε ηδηνθηεζία, νη επηκέξνπο θιάδνη δηαλνκήο ζεξκηθήο ελέξγεηαο από ην θνιιεθηέξ πξνο 

ηα ζώκαηα θαινξηθέξ, ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη ώζηε λα θαιύπηνπλ ρώξνπο κε ίδηεο ιεηηνπξγηθέο 

ηδηαηηεξόηεηεο όπσο: ίδηα ρξήζε θαη σξάξην ιεηηνπξγίαο (ππλνδσκάηηα, θνηλόρξεζηνη ρώξνη, θ.α.). ίδηα 

εζσηεξηθά θνξηία (ζπζθεπέο, ειηαθά θέξδε ιόγσ θνηλνύ πξνζαλαηνιηζκνύ), θ.α. Με ην ζρεδηαζκό απηό 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη μερσξηζηόο ζεξκνζηαηηθόο έιεγρνο ζηνπο επηκέξνπο απηνύο ρώξνπο θάζε 

ηδηνθηεζίαο (π.ρ. δηακέξηζκα), κε παξάιιειε ξύζκηζε ηξνθνδνζίαο θάζε θιάδνπ μερσξηζηά (κέζσ απηόκαηεο 
βάλαο ζην επίπεδν ηνπ θνιιεθηέξ), αλάινγα ηηο απαηηήζεηο ζε ζεξκηθή ελέξγεηα. 

5.1.2.ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΣΖΜΑΣΟ ΦΤΞΖ   

Γελ ζα γίλεηαη ςχμε ζηνπο ρψξνπο δηδαζθαιίαο πάξα κφλν ζα γίλεηαη ςχμε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο ηνπ 

ζρνιείνπ απφ ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα ςχμεο (ηνπηθέο αληιίεο)  

 

 

Ζ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ζεξκνθξαζηψλ πάλσ 30°C πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηελ ΣΟΣΔΔ 20701-3/2014. Σηο 

βξαδηλέο ψξεο, ε ρξήζε ησλ ηνπηθψλ κνλάδσλ ςχμεο είλαη πεξηνξηζκέλε, εθηφο ηηο εκέξεο πνπ ππάξρεη 

θαχζσλαο.   



ηνλ πίλαθα 5.1 πνπ αθνινπζεί, δίλνληαη αλαιπηηθά, ε νλνκαζηηθή ςπθηηθή ηζρχο (kW) θαη ν δείθηεο 

απνδνηηθφηεηαο EER ησλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο πνπ εγθαηαζηαζνχλ ζηηο επηκέξνπο ηδηνθηεζίεο ηνπ θηεξίνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο κνλάδεο πνπ επηιέρηεθαλ θαηά ηε κειέηε ςχμεο.   

Πίλαθαο 5.1: Τερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζεξκόηεηαο γηα θάζε ηδηνθηεζία  

 

χζηεκα Σχπνο Ολνκαζηηθή 

ςπθηηθή ηζρχο 

[KW] 

Γείθηεο 

απνδνηηθφηεηαο 

EER 

Καχζηκν 

1 Αεξφςπθηε Α.Θ. 3.5 2.950 Ζιεθηξηζκφο 

 Αεξφςπθηε Α.Θ. 3.5 2.950 Ζιεθηξηζκφο 

 Αεξφςπθηε Α.Θ. 3.5 2.950 Ζιεθηξηζκφο 

 Αεξφςπθηε Α.Θ. 3.5 2.950 Ζιεθηξηζκφο 

 Αεξφςπθηε Α.Θ. 8.4 3.110 Ζιεθηξηζκφο 

 
Παξαηήξεζε: ε πεξίπησζε πνπ γηα ην ππό κειέηε θηήξην δελ πξνβιεπόηαλ ε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο 

ςύμεο, γηα ηνπο ππνινγηζκνύο ζεσξείηαη όηη ην θηήξην ςύρεηαη θαη ην ζύζηεκα ςύμεο ζα έρεη ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληίζηνηρνπ θηεξίνπ αλαθνξάο, όπσο νξίδνληαη ζηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2017 

(παξάγξαθνο 4.2.1) θαη ζηνλ Κ.Δλ.Α.Κ. ηελ πεξίπησζε απηή, ζηελ παξνύζα παξάγξαθν ζα πεξηγξάθνληαη ηα 
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ςύμεο ηνπ θηεξίνπ αλαθνξάο. 

5.1.3.ΔΛΑΥΗΣ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΔΡΗΜΟΤ   

 

Σν θηήξην, αλαιφγσο ηε ρξήζε ηνπ, θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ γηα αεξηζκφ κέζσ θπζηθνχ ή ηερληθνχ 

αεξηζκνχ θαη ζχκθσλα πάληα κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο λσπνχ αέξα πνπ νξίδνληαη ζηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 

20701-1/2017 ζηελ παξάγξαθν 2.4.3 (πίλαθαο 2.3).   

Σα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο αεξηζκνχ ηνπ ππφ κειέηε θηεξίνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί.  

Πίλαθαο 5.1.1: Σηνηρεία ζπζηήκαηνο αεξηζκνύ  

Εώλε Υξήζε Σύπνο 

αεξηζκνύ 
Απαίηεζε γηα 
λσπό αέξα  
[m

3
/h/m²] 

ΥΟΛΔΗΟ ∆επηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 
Μεραληθόο 11.00 

 

5.2.ΥΔΓΗΑΜΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΕΔΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΥΡΖΖ   

Ζ θαηαλάισζε δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο (ΕΝΥ) γηα ην ππν κειέηε ηκήκα νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.5 

(πίλαθαο 2.5) ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2017 αλά ρξήζε, θαη είλαη απηή ε ηηκή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνπο 

ππνινγηζκνχο.   

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο: δελ ππνινγίδεηαη θαηαλάισζε ΕΝΥ ζχκθσλα κε ηελ ΣΟΣΔΔ 

207011/2017  

Ζ ζπλνιηθή εκεξήζηα θαηαλάισζε γηα ΕΝΥ ζην θηήξην είλαη 0.00 lt 

Ζ κέζε ζεξκνθξαζία δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο νξίδεηαη ζηνπο 45°C, ελψ νη ζεξκνθξαζίεο λεξνχ δηθηχνπ ηεο 

Λακίαο φπσο νξίδνληαη ζηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-3/2014, δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 5.2.   

Σν εκεξήζην απαηηνχκελν ζεξκηθφ θνξηίν Qd ζε (kWh/day) γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ θηεξίνπ γηα 

Ε.Ν.Υ. δίλεηαη απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε :  

c 
Qd Vd ξ  ∆T 

 



3600 

φπνπ:   

Vd [lt /εκέξα]  ην εκεξήζην θνξηίν, Vd = 0.00 (lt/εκέξα),  

ξ [kg/lt]  ε κέζε ππθλφηεηα ηνπ δεζηνχ λεξνχ ρξήζε, ξ = 1 (kg/ lt),  

c [kJ/(kg.K)]  ε εηδηθή ζεξκφηεηα, c = 4,18 kJ/(kg.K),  

ΓΣ [Κ] ή [°C]  ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ δηθηχνπ θαη  

ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ Ε.Ν.Υ..  

Δθαξκφδνληαο ηελ πην πάλσ ζρέζε θαη γηα ηηο ζεξκνθξαζίεο λεξνχ δηθηχνπ (πίλαθαο 5.2), ππνινγίζηεθε ην 

εκεξήζην ζεξκηθφ θνξηίν (kWh/εκέξα) γηα ΕΝΥ ηνπ θηεξίνπ γηα θάζε κήλα, φπσο δίλεηαη ζηνλ πίλαθα  

5.2.  

Εώλε  Υξήζε  Vd [lt/εκέξα] Vstore [lt] QD [kWh/εκέξα]  Pn [kW] 
ΥΟΛΔΗΟ  ∆επηεξνβάζκηαο  

εθπαίδεπζεο  
0.00 0.00 0.00  0.00 

 

 

5.2.1.ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΕΝΥ   

 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε δεζηφ λεξφ ρξήζεο ηνπ ππφ κειέηε θηεξίνπ, ζα εγθαηαζηαζνχλ ηα 

παξαθάησ ζπζηήκαηα, φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ.  

Οη ζρέζεηο ππνινγηζκνχ γηα ηε ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα θαη ηε ζεξκηθή ηζρχ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο 

αληίζηνηρεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2017 θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνπο 

παξαθάησ πίλαθεο.  

Πίλαθαο 5.2.1: ηνηρεία ζπζηήκαηνο γηα ΕΝΥ  

 

χζηεκα  Σχπνο  Ηζρχο 

[KW]  

Βαζκφο 

απφδνζεο  

Καχζηκν  

1  Σνπηθφο ειεθηξηθφο 

ζεξκαληήξαο/ηαρπζεξκνζηθσλαο 

0.0  1.000  Ζιεθηξηζκφο  

 

Οη ζσιελψζεηο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ΕΝΥ ζα είλαη ζεξκνκνλσκέλεο ζχκθσλα κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο 

ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Κ.Δλ.Α.Κ. θαη ηα νξηδφκελα ζηελ ζρεηηθή Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2017 (πίλαθαο  

4.7).   

5.2.2.ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΖΛΗΑΚΩΝ ΤΛΛΔΚΣΩΝ   

Γελ απαηηείηαη δήηεζε ΕΝΥ.  

Παξαηήξεζε: Σύκθσλα κε ηελ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017 (παξάγξαθνο 5.3.1.) θαηά ηε δηαζηαζηνιόγεζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο ειηαθώλ ζπιιεθηώλ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δηάθνξεο κεζνδνινγίεο όπσο, ε σξηαία 

πξνζνκνίσζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΕΛΟΤ EN ISO 12976.2:2006, ε κέζνδνο 
θακππιώλ f ησλ S.klein, W.A.Beckman θαη J.A Duffie πνπ αλαπηύρζεθε ζην παλεπηζηήκην ηνπ Winscosin θαη 
νπνηαδήπνηε άιιε αλαγλσξηζκέλε αλαιπηηθή ή κε κέζνδνο εθαξκόδεηαη κέρξη ζήκεξα. Σηε κειέηε 

δηαζηαζηνιόγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ειηαθώλ ζπιιεθηώλ πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε κέζνδνο θαη ηα δεδνκέλα πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ αλαιπηηθά, ελώ ζηελ παξνύζα κειέηε ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη ε 
ηεθκεξίσζε ηνπ πνζνζηνύ θάιπςεο ηνπ θνξηίνπ Ζ.Ν.Φ. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θνξηίνπ θάιπςεο ησλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ ζηελ παξνχζα κειέηε, εθαξκφζηεθε ε 

κέζνδνο θακππιψλ f (S. klein, W.A. Beckman θαη J.A Duffie). Ζ κέζνδνο απηή, δίλεη πεξίπνπ ηα ίδηα 

απνηειέζκαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ θνξηίνπ δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο, κε ηελ αλαιπηηθή κέζνδν ππνινγηζκνχ 

φπσο δίλεηαη απφ ην επξσπατθφ πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 12976.2:2006, θαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο 

κειέηεο είλαη επαξθήο.   



Γηα ην ζπγθεθξηκέλν θηήξην, κειεηήζεθε ε εθαξκνγή ειηαθψλ ζπιιεθηψλ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θάιπςε 

ηνπιάρηζηνλ ελφο κέξνπο ηνπ απαηηνχκελνπ θνξηίνπ γηα δεζηφ λεξφ ρξήζεο. Σα ζηνηρεία ησλ ζπιιεθηψλ 

πνπ επηιέρζεθαλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 5.4.  

Ζ βέιηηζηε γσλία θιίζεο ειηαθψλ ζπιιεθηψλ, εμαξηάηαη απφ ην γεσγξαθηθφ πιάηνο ηεο πεξηνρήο θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπνζέηεζεο ηνπο. χκθσλα κε ηνλ εκπεηξηθφ θαλφλα, γηα ηηο ειιεληθέο πεξηνρέο, ε 

βέιηηζηε θιίζε ελφο ειηαθνχ ζπιιέθηε γηα εηήζηα ρξήζε είλαη πεξίπνπ ίζε κε ην γεσγξαθηθφ πιάηνο ηεο 

πεξηνρήο, φπνπ γηα ηελ Λακία είλαη 38.90°. ην ππφ κειέηε θηήξην ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ειηαθψλ 

ζπιιεθηψλ θαζψο θαη ε γσλία θιίζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:  

Έγηλαλ αλαιπηηθνί ππνινγηζκνί γηα επηκέξνπο γσλίεο θιίζεσο ησλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ, φπνπ 

παξνπζηάζηεθαλ κηθξέο δηαθνξέο ζην θνξηίν θάιπςεο ηνπ ππφ κειέηε θηεξίνπ.   

ηνλ πίλαθα 5.3 δίλνληαη νη ηηκέο ηεο κέζεο κεληαίαο εκεξήζηαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο (kWh/m²), γηα ηελ 

πεξηνρή ηεο ηεο Λακίαο, γηα νξηδφληηα επηθάλεηα θαη γηα επηθάλεηα κε θιίζε  .  

Πίλαθαο 5.3.  Μέζε κεληαία εκεξήζηα πξνζπίπηνπζα ειηαθή αθηηλνβνιία (kWh/m
2
) γηα νξηδόληηα θαη θεθιηκέλε επηθάλεηα.  

 

 I Φ Μ Α Μ Η Η Α  Ο Ν Γ 

Μέζε εκεξήζηα ειηαθή 

αθηηλνβ.  ζε νξηδ. 

επίπεδν (kWh/m2)  

59.4 73.1 113.9 150.5 188.8 210.3 214.1 193.4 145.5 100.3 65.3 52.1 

 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ θαη γηα ηελ απνθπγή αιιεινζθίαζεο, 

ππνινγίζζεθε ε θαηάιιειε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε ηνπνζέηεζεο σο πξνο ηνλ άμνλα βνξξά-λφηνπ. Ζ 

απφζηαζε απηή ππνινγίζηεθε γηα ηελ εκέξα ηνπ ρξφλνπ κε ην ρακειφηεξν ειηαθφ χςνο πνπ είλαη ε 21ε 

Γεθεκβξίνπ (ρεηκεξηλφ ειηνζηάζην). Γηα ηελ πεξηνρή ηεο Λακίαο (γεσγξαθηθφ πιάηνο θ = 38.90°), ε ειηαθή 

απφθιηζε ζηηο 21 Γεθεκβξίνπ είλαη δ= -23.45°.   

Γηα ηελ ειηαθή απφθιηζε απηή ε δελεζηαθή γσλία (ζz) θαηά ην ειηαθφ κεζεκέξη, είλαη πεξίπνπ 62°. Με 

βάζε απηή ηε γσλία θαη ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειηαθνχ ζπιιέθηε, ππνινγίδεηαη ε ειάρηζηε 

απφζηαζε πνπ πξέπεη λα απέρνπλ νη ειηαθνί ζπιιέθηεο κεηαμχ ηνπο, φηαλ ηνπνζεηεζνχλ ππφ γσλία, γηα λα 

κελ αιιεινζθηάδνληαη.  

ην ζρήκα 5.1 δίλεηαη ζρεκαηηθή απεηθφληζε ηεο δηάηαμεο θαη απφζηαζεο ηνπνζέηεζεο ησλ ειηαθψλ 

ζπιιεθηψλ γηα ην ππφ κειέηε θηήξην.  

 

Σρήκα 5.1. Απόζηαζε ηνπνζέηεζεο ειηαθώλ ζπιιεθηώλ ζην δώκα, σο πξνο ην λόην.  

Με βάζε ηελ ειάρηζηε απφζηαζε ηνπνζέηεζεο ησλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ, ηηο δηαζηάζεηο ηνπο θαη ηε 

δηαζέζηκε επηθάλεηα, ε νπνία δελ παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα ζθηαζκνχ, εθηηκήζεθε ν αξηζκφο ειηαθψλ 

ζπιιεθηψλ πνπ κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζην ππφ κειέηε θηήξην. ηε ζπλέρεηα ππνινγίζηεθε ην θνξηίν 



θάιπςεο γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ειηαθνχο ζπιιέθηεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε κειέηε δηαζηαζηνιφγεζεο 

θαη ηε ζπγθεθξηκέλε θιίζε θαη πξνζαλαηνιηζκφ ηνπνζέηεζεο.  

.  

5.3.ΥΔΓΗΑΜΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΦΩΣΗΜΟΤ  

Ζ θχξηα ρξήζε ηνπ θηεξίνπ είλαη : Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.   

ην ζρνιείν, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θσηηζκνχ, ζα ρξεζηκνπνηνχλ ιακπηήξεο θζνξηζκνχ πςειεο απφδνζεο 

Σ16 κε ειεθηξνληθφ εθιεθηή. θαη κε θσηεηλή δξαζηηθφηεηα >50 lumen/W. Γηα επηζπκεηή ζηάζκε θσηηζκνχ 

300 lux, ζχκθσλα κε ηελ ΣΟΣΔΔ 20701-1/2010 (πίλαθαο 2.4).  

 

 

Εψλε Δπηζπκεηή ηζρχο 

θσηηζκνχ [lux] 
Φσηεηλή 

δξαζηηθφηεηα 

ιακπηήξα [lm/W] 

Δγθαηεζηεκέλε 

ηζρχο θσηηζκνχ [ 

W/m² ] 

Φσηηζκφο 

αζθαιείαο 
Δθεδξηθφ 

ζχζηεκα 
Γηαηάμεηο απηνκαηηζκψλ 

ειέθρνπ θπζηθνχ 

θσηηζκνχ 
1 300.0 0.0 8.4 ΝΑΗ ΟΥΗ Υεηξνθίλεηνο έιεγρνο 

Σα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ αλα δψλε, θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:  

5.4. ΓΗΟΡΘΩΖ ΤΝΖΜΗΣΟΝΟΤ 

ην θηήξην δελ εθαξκφδεηαη δηφξζσζε (ζπλθ) ιφγσ ρακειήο εγθαηεζηεκέλεο ειεθηξηθήο ηζρχνο.  

 

5.5.  

 χκθσλα κε ηε κειέηε ζθνπηκφηεηαο εμεηάζηεθαλ νη εμήο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ζεξκηθψλ, ςπθηηθψλ θαη ειεθηξηθψλ θνξηίσλ ηνπ θηεξίνπ:  

1. Ζ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο, ε νπνία θξίλεηαη σο κε 

νηθνλνκηθά βηψζηκε εθαξκνγή.  

2. Ζ πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο νξηδφληησλ γεσζεξκηθψλ ελαιιαθηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία αληιίαο ζεξκφηεηαο 

δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί, ιφγσ αλεπαξθνχο ειεπζέξνπ νηθνπέδνπ (ππνινγίζηεθε πσο ππάξρεη δπλαηφηεηα 

θάιπςεο κφλν ηνπ 14% ησλ απαηηνχκελσλ ςπθηηθψλ - ζεξκηθψλ θνξηίσλ ηνπ θηεξίνπ).  

3. Ζ εγθαηάζηαζε ειηαθψλ ζπιιεθηψλ φπσο παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ θαη ε νπνία είλαη ππνρξεσηηθή 

βάζεη ησλ θαλνληζκψλ, ζα θαιχςεη κέξνο ηνπ ζεξκηθνχ θνξηίνπ γηα δεζηφ λεξφ ρξήζεο ηνπ θηεξίνπ. Λφγσ 

ηεο πεξηνξηζκέλεο επηθάλεηαο, δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα εθαξκνγήο πεξαηηέξσ εγθαηάζηαζεο ειηαθψλ 

ζπιιεθηψλ ή θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ. 

  

ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ  ΔΦΑΡΜΟΓΖ  ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ  ΛΤΔΩΝ  ΥΔΓΗΑΜΟΤ  ΣΩΝ 

ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ  ΤΣΖΜΑΣΩΝ  ΣΟΤ  ΚΣΖΡΗΟΤ  



6. ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΚΣΖΡΗΟΤ  

χκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Κ.Δλ.Α.Κ., γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ηεο 

ελεξγεηαθήο θαηάηαμεο ησλ θηεξίσλ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο εκη-ζηαζεξήο θαηάζηαζεο 

κεληαίνπ βήκαηνο ηνπ επξσπατθνχ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 13790 θαζψο θαη ησλ ππνινίπσλ 

ππνζηεξηθηηθψλ πξνηχπσλ ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα 1 ηνπ ίδηνπ θαλνληζκνχ. χκθσλα κε ηελ 

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-2/2017, νη ζεξκηθέο δψλεο ελφο θηεξίνπ ζεσξνχληαη ζεξκηθά αζχδεπθηεο.   

Οη ππνινγηζκνί ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηεξίνπ έγηλαλ κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηηθνχ εξγαιείνπ 

ΣΔΔΚΔΝΑΚ, βάζεη ησλ απαηηήζεσλ θαη πξνδηαγξαθψλ ηνπ λφκνπ 3661/2008, ηνπ Κ.Δλ.Α.Κ. θαη ηεο 

αληίζηνηρεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2017.  

Γηα ηνπο επηκέξνπο ππνινγηζκνχο θαη ηε δηαζηαζηνιφγεζε ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ 

θηεξίνπ (εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο, ςχμεο, θσηηζκνχ, δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο, θ.ά.), ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

αλαιπηηθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο νδεγίεο, φπσο εθαξκφδνληαη κέρξη ζήκεξα θαη αλαθέξνληαη ζηηο 

αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο.   

6.1. ΚΛΗΜΑΣΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

Σα θιηκαηηθά δεδνκέλα γηα ηελ πεξηνρή ηεο Λακίαο, είλαη ελζσκαησκέλα ζηε βηβιηνζήθε ηνπ ινγηζκηθνχ 

θαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-3/2014, "Κιηκαηηθά δεδνκέλα Διιεληθψλ 

Πεξηνρψλ". Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ιακβάλνληαη ππ' φςε ε κέζε κεληαία ζεξκνθξαζία, ε κέζε κεληαία 

εηδηθή πγξαζία, θαζψο θαη ε πξνζπίπηνπζα ειηαθή αθηηλνβνιία ζε νξηδφληηεο επηθάλεηεο θαη ζε 

θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο γηα φινπο ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο, γηα ηελ πεξηνρή ηεο ηεο Λακίαο. Σν πςφκεηξν 

ηεο πεξηνρήο φπνπ ζα θαηαζθεπαζζεί ην θηήξην είλαη κηθξφηεξν απφ ηα 500 m. Ζ πεξηνρή αλήθεη ζηελ 

θιηκαηηθή δψλε Β.  

6.2. ΥΡΖΔΗ ΚΣΖΡΗΟΤ  

Σν Πηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο εθδίδεηαη αλά θχξηα ρξήζε θαη γηα μερσξηζηέο ηδηνθηεζίεο (Ν. 

3851/2010-ΦΔΚ 85), αλεμαξηήησο εάλ ηα ηκήκαηα ηνπ θηεξίνπ πνπ αθνξνχλ ζηηο ρξήζεηο/ηδηνθηεζίεο 

εμππεξεηνχληαη απφ ην ίδην ζχζηεκα ζέξκαλζεο/ςχμεο. πλεπψο γηα ην ππφ κειέηε θηήξην ζα εθδνζεί ΠΔΑ 

γηα αληίζηνηρε θχξηα ρξήζε: Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.   

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θάζε ηκήκαηνο ηνπ θηεξίνπ κε δηαθνξεηηθή θχξηα ρξήζε, 

πξνζδηνξίδνληαη ηα δεδνκέλα ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ θαη ηερληθψλ κεγεζψλ φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 

5 ηνπ Κ.Δλ.Α.Κ. θαη ζηε ζρεηηθή Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2017. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο 

ππνινγηζκνχ ζην ζπγθεθξηκέλν θηήξην θαη αλά ηκήκα κειέηεο, ιήθζεθαλ ππφςε νη παξαθάησ παξάκεηξνη 

θαη δεδνκέλα:   

• Ζ ρξήζε ηνπ θηεξίνπ, Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,   

• Οη επηζπκεηέο ζπλζήθεο εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (ζεξκνθξαζία, πγξαζία, αεξηζκφο, θ.ά.) θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηνπ θηεξίνπ (σξάξην, εζσηεξηθά θέξδε θ.ά).  

• Σα θιηκαηηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο ηνπ θηεξίνπ (ζεξκνθξαζία, ζρεηηθή θαη απφιπηε πγξαζία, 

ειηαθή αθηηλνβνιία).   

• Σα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηεξηαθνχ θειχθνπο (ζρήκα θαη κνξθή 

θηεξίνπ, δηαθαλείο θαη κε επηθάλεηεο, ζθίαζηξα θ.ά.), ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ εζσηεξηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ (π.ρ. εζσηεξηθνί ηνίρνη) θαη άιια.   

• Σα ζεξκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δνκηθψλ (δηαθαλψλ θαη κε) ζηνηρείσλ ηνπ θηεξηαθνχ θειχθνπο, 

φπσο: ε ζεξκνπεξαηφηεηα, ε ζεξκηθή κάδα, ε απνξξνθεηηθφηεηα ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, ε 

δηαπεξαηφηεηα ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θ.ά.   

• Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο ρψξσλ, φπσο: ν ηχπνο ηεο κνλάδαο 

παξαγσγήο ζεξκηθήο ελέξγεηαο, ε απφδνζή ηνπο, νη απψιεηεο ζην δίθηπν δηαλνκήο δεζηνχ λεξνχ, ν 

ηχπνο ησλ ηεξκαηηθψλ κνλάδσλ, θ.ά.  

• Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο ςχμεο/θιηκαηηζκνχ ρψξσλ, φπσο: ν ηχπνο ησλ 

κνλάδσλ παξαγσγήο ςπθηηθήο ελέξγεηαο, ε απφδνζή ηνπο, νη απψιεηεο ζην δίθηπν δηαλνκήο, ν ηχπνο 

ησλ ηεξκαηηθψλ κνλάδσλ θ.ά.  



• Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο παξαγσγήο ΕΝΥ, φπσο: ν ηχπνο ηεο κνλάδαο 

παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο, ε απφδνζή ηεο, νη απψιεηεο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο δεζηνχ λεξνχ 

ρξήζεο, ην ζχζηεκα απνζήθεπζεο θ.ά.  

• Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο θσηηζκνχ φζνλ αθνξά ηνπο ρψξνπο ησλ 

θαηαζηεκάησλ.  

• Σα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ επηιεγεί απφ ηε κειέηε ζρεδηαζκνχ γηα ην θηήξην. Ζ 

εγθαηάζηαζε ειηαθψλ ζπιιεθηψλ γηα ηελ θάιπςε ηκήκαηνο ηνπ θνξηίνπ γηα ΕΝΥ.  

6.3. ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΡΗΟΤ 

Σν εκβαδφ θαη ν φγθνο ηνπ ππφ κειέηε ηκήκαηνο αλά ρξήζε δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 6.1. Πίλαθαο 6.1: 

Εκβαδό θαη όγθνο ηκήκαηνο  

Θεξκηθή Εψλε Θεξκαηλφκελε 

επηθάλεηα [m²] 

Φπρφκελε 

επηθάλεηα [m²] 

Θεξκαηλφκελνο 

φγθνο [m
3
] 

Φπρφκελνο φγθνο 

[m
3
] 

ΥΟΛΔΗΟ 1263.930 1263.930 4555.15 4555.15 

 

6.3.1.ΘΔΡΜΗΚΔ ΕΩΝΔ  

χκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Κ.Δλ.Α.Κ. θαη ηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2017, ε δηαθξηηνπνίεζε ελφο θηεξίνπ 

ζε ζεξκηθέο δψλεο γίλεηαη κε ηα εμήο θξηηήξηα:  

1) Ζ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ λα δηαθέξεη πεξηζζφηεξν απφ 4 K γηα ηε ρεηκεξηλή 

ή/θαη ηε ζεξηλή πεξίνδν.  

2) Τπάξρνπλ ρψξνη κε δηαθνξεηηθή ρξήζε / ιεηηνπξγία.  

3) Τπάξρνπλ ρψξνη ζην θηήξην πνπ θαιχπηνληαη κε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ή/θαη ςχμεο ή/θαη 

θιηκαηηζκνχ ιφγσ δηαθνξεηηθψλ εζσηεξηθψλ ζπλζεθψλ.  

4) Τπάξρνπλ ρψξνη ζην θηήξην πνπ παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθνξέο εζσηεξηθψλ ή/θαη ειηαθψλ θεξδψλ 

ή/θαη ζεξκηθψλ απσιεηψλ.  

5) Τπάξρνπλ ρψξνη φπνπ ην ζχζηεκα ηνπ κεραληθνχ αεξηζκνχ θαιχπηεη ιηγφηεξν απφ ην 80% ηεο 

επηθάλεηαο θάηνςεο ηνπ ρψξνπ.  

Βάζεη ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2017 γηα ην δηαρσξηζκφ ηνπ θηεξίνπ ζε ζεξκηθέο δψλεο ζπληζηάηαη λα 

αθνινπζνχληαη νη παξαθάησ γεληθνί θαλφλεο:  

• ν δηαρσξηζκφο ηνπ θηεξίνπ λα γίλεηαη ζην κηθξφηεξν δπλαηφ αξηζκφ δσλψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

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

• ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ζεξκηθψλ δσλψλ λα γίλεηαη θαηαγξάθνληαο ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θηεξίνπ,  

• ηκήκαηα ηνπ θηεξίνπ κε επηθάλεηα κηθξφηεξε απφ ην 10% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηνπ θηεξίνπ λα 

εμεηάδνληαη εληαγκέλα ζε άιιεο ζεξκηθέο δψλεο, θαηά ην δπλαηφλ παξφκνηεο, αθφκε θαη αλ νη ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο δηθαηνινγνχλ ηε ζεψξεζή ηνπο σο αλεμάξηεησλ δσλψλ.   

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ηα γεληθά δεδνκέλα γηα θάζε ζεξκηθή δψλε ηνπ ππφ κειέηε θηεξίνπ δίλνληαη ζηνπο 

πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ.  

Πίλαθαο 6.2: Γεληθά δεδνκέλα γηα ηηο ζεξκηθέο δώλεο 

 

Γεληθά δεδνκέλα ζεξκηθήο δψλεο 1 (Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) 

 

Υξήζε ζεξκηθήο δψλεο Γεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 
 

Οιηθή επηθάλεηα δψλεο (m²) 1263.93  

Αλεγκέλε εηδηθή ζεξκνρσξεηηθφηεηα  

[kJ/(m²K)] 

300  



Καηεγνξία δηαηάμεσλ απηνκαηηζκψλ 
ειέγρνπ γηα ειεθηξνκεραλνιoγηθφ 

εμνπιηζκφ 

Α T.O.T.E.E. 20701-1/2017, 

πίλαθαο 5.5 

Αεξηζκφο   

Γηείζδπζε αέξα (m
3
/h) 145 Σεχρνο ππνινγηζκψλ 

Φπζηθφο αεξηζκφο (m
3
/h/m²) 0.00 Μφλν γηα θαηνηθίεο απφ 

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1 

πληειεζηήο ρξήζεο θπζηθνχ αεξηζκνχ 0 100% γηα θαηνηθίεο  

0% γηα ηξηηνγελή ηνκέα 

Αξηζκφο ζπξίδσλ εμαεξηζκνχ γηα θπζηθφ 

αέξην 
  

Αξηζκφο θακηλάδσλ   

Αξηζκφο εμψζπξσλ κε πεξηζψξην ζην θάησ 
κέξνο > 1.0 cm θαη ζε επαθή κε εμσηεξηθφ  

πεξηβάιινλ 

  

Αξηζκφο αλεκηζηήξσλ νξνθήο 0  

Πνζνζηφ δψλεο πνπ θαιχπηεηαη απφ 

αλεκηζηήξεο νξνθήο 
  

 

 

6.3.2.ΔΩΣΔΡΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΘΔΡΜΗΚΖ ΕΩΝΖ  

ηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2017 έρνπλ θαζνξηζζεί νη επηζπκεηέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο (ζεξκνθξαζία, 

πγξαζία, αεξηζκφο, θσηηζκφο) θαη ηα εζσηεξηθά ζεξκηθά θνξηία απφ ηνπο ρξήζηεο θαη ηηο ζπζθεπέο.  

Σα δεδνκέλα γηα ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο θαηνηθηψλ δίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 6.3.  

Πίλαθαο 6.3: Εζσηεξηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο  

 

Δζσηεξηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ζεξκηθήο δψλεο 1 (Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) 

 

Ωξάξην ιεηηνπξγίαο 8  

Πξνθαζνξηζκέλε 
παξάκεηξνο απφ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 

20701-2/2017 θαη 20701-
3/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζκέξεο ιεηηνπξγίαο 5 

Μήλεο ιεηηνπξγίαο 9 

Πεξίνδνο ζέξκαλζεο 1/11 έσο 15/4 

Πεξίνδνο ςχμεο 15/5 έσο 15/9 

Μέζε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ζέξκαλζεο  

( °C ) 

20 

Μέζε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ςχμεο (°C) 26 

Μέζε εζσηεξηθή ζρεηηθή πγξαζία 

ρεηκψλα  

(%) 

35 

Μέζε εζσηεξηθή ζρεηηθή πγξαζία ζέξνπο  

(%) 

45 

Απαηηνχκελνο λσπφο αέξαο (m
3
/h/m²) 11.00 

ηάζκε γεληθνχ θσηηζκνχ (lux) 300 

Ηζρχο θσηηζκνχ αλά κνλάδα επηθάλεηαο 

γηα θηήξην αλαθνξάο (W/m²) 

9.6 

Δηήζηα θαηαλάισζε δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο  

(m
3
/m²έηνο) 

0.00 

Μέζε επηζπκεηή ζεξκνθξαζία δεζηνχ 

λεξνχ ρξήζεο (°C) 

45 

Μέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία λεξνχ δηθηχνπ 

χδξεπζεο (°C) 

17.6 



Δθιπφκελε ζεξκνθξαζία απφ ρξήζηεο αλά 

κνλάδα επηθαλείαο ηεο ζεξκηθήο δψλεο ( 

W/m² ) 

40.0  

 

 

 

Μέζνο ζπληειεζηήο παξνπζίαο ρξεζηψλ 0.18 

Δθιπφκελε ζεξκνθξαζία απφ ζπζθεπέο 

αλά κνλάδα επηθαλείαο ηεο ζεξκηθήο 

δψλεο ( W/m² ) 

0.75 

Μέζνο ζπληειεζηήο ιεηηνπξγίαο 

ζπζθεπψλ 

0.18 

 

6.3.3.ΚΣΖΡΗΑΚΟ ΚΔΛΤΦΟ ΚΣΗΡΗΟΤ   

6.3.3.1.ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΗΑ ΑΓΗΑΦΑΝΖ ΓΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Δ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΑΔΡΑ  

Σα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηεξίνπ ζα επηρξηζηνχλ κε αλνηρηφρξσκα επίρξηζκα. Όπνπ ζεσξεζεί ζθφπηκν 

πηζαλφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηξψζεηο απφ πιάθεο πεδνδξνκίνπ ή θεξακηθά πιαθίδηα θ.α. ε θάζε 

πεξίπησζε, νη ζπληειεζηέο απνξξνθεηηθφηεηαο θαη νη ζπληειεζηέο εθπνκπήο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ιακβάλνληαη απφ ηνλ πίλαθα 3.14 ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2017.  

ηνλ πίλαθα 6.4.α δίλνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα απαηηνχκελα γηα ηνπο ππνινγηζκνχο δεδνκέλα.  

Πίλαθαο 6.4.α Δεδνκέλα αδηαθαλώλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ζε επαθή κε ηνλ εμσηεξηθό αέξα.  

 

Όξνθνο Σχπνο Γνκηθφ 

ζηνηρείν 

γ1 U [ W/(m²K 

)] 

A [m²] α2 ε3 

ΥΟΛΔΗΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σνίρνο Σ2 140 0.232 22.12 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 140 0.242 1.24 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 140 0.242 1.70 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 140 0.242 3.41 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 140 0.242 4.82 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ2 50 0.232 11.58 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 50 0.242 2.10 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ2 320 0.232 5.39 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 320 0.242 1.23 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ2 50 0.232 6.14 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 50 0.242 1.55 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 50 0.242 1.38 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ2 140 0.232 15.66 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 140 0.242 5.42 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 140 0.242 3.41 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 140 0.242 2.01 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 140 0.242 7.53 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ1 140 0.279 15.61 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 140 0.242 4.55 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ1 50 0.279 23.50 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ1 320 0.279 28.26 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ2 50 0.232 0.00 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 50 0.242 1.86 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 50 0.242 0.30 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ2 320 0.232 45.15 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 320 0.242 2.33 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 320 0.242 4.03 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 320 0.242 4.50 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 320 0.242 1.70 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 320 0.242 3.72 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 320 0.242 11.15 0.40 0.80 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σνίρνο Σ2 230 0.232 31.53 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 230 0.242 2.48 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 230 0.242 4.03 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 230 0.242 1.24 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 230 0.242 7.38 0.40 0.80 

Γάπεδν Γ1  3.100 65.16 0.00 0.00 

Γάπεδν Γ2  0.950 234.20 0.00 0.00 

Σνίρνο Σ1 140 0.279 82.68 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ1 50 0.279 23.50 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ1 320 0.279 130.08 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ1 230 0.279 23.50 0.40 0.80 

Γάπεδν Γ1  3.100 271.40 0.00 0.00 

Σνίρνο Σ1 140 0.279 20.52 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ1 50 0.279 25.92 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ1 320 0.279 27.94 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ1 230 0.279 23.39 0.40 0.80 

Γάπεδν Γ1  3.100 66.24 0.00 0.00 

ΥΟΛΔΗΟ 

 

Σνίρνο Σ1 140 0.279 81.60 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ1 50 0.279 23.50 0.40 0.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σνίρνο Σ1 320 0.279 126.04 0.40 0.80 

Οξνθή Ο2  0.241 234.20 0.65 0.80 

Οξνθή Ο1  0.293 65.16 0.65 0.80 

Σνίρνο Σ1 230 0.279 23.50 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ1 140 0.279 20.52 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ1 50 0.279 25.92 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ1 320 0.279 31.68 0.40 0.80 

Οξνθή Ο1  0.293 66.24 0.65 0.80 

Σνίρνο Σ2 140 0.232 15.96 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 140 0.242 1.24 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 140 0.242 1.70 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 140 0.242 3.41 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 140 0.242 3.60 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ2 50 0.232 11.01 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 50 0.242 1.24 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 50 0.242 1.55 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 50 0.242 3.47 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ2 140 0.232 16.66 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 140 0.242 5.42 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 140 0.242 3.41 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 140 0.242 2.01 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 140 0.242 7.53 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ1 140 0.279 19.08 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ1 320 0.279 25.04 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ2 50 0.232 0.00 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 50 0.242 2.16 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ2 320 0.232 44.21 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 320 0.242 2.33 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 320 0.242 4.03 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 320 0.242 4.50 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 320 0.242 1.70 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 320 0.242 3.72 0.40 0.80 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σνίρνο Σ3 320 0.242 11.15 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ2 230 0.232 25.97 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 230 0.242 2.48 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 230 0.242 4.03 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 230 0.242 1.24 0.40 0.80 

Σνίρνο Σ3 230 0.242 7.38 0.40 0.80 

Οξνθή Ο1  0.293 286.90 0.65 0.80 

 

6.3.3.2.ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΗΑ ΑΓΗΑΦΑΝΖ ΓΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Δ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΔΓΑΦΟ  

 

πιάθεο ζε επαθή κε έδαθνο  

 

Γνκηθφ ζηνηρείν U [W/(m
2
K)] Δκβαδφ Α 

[m
2
] 

Δθηεζεηκέλε 
πεξίκεηξνο  

Π [m] 

Β'=2Α/Π [m] Μέζν βάζνο  

έδξαζεο z 

[m] 

U'  

[W/(m
2
K)] 

Γ1 3.100 65.160 219.700 0.593 0.0 1.060 

Γ2 0.950 234.200 219.700 2.132 0.0 0.570 

Γ1 3.100 271.400 219.700 2.471 0.0 1.060 

Γ1 3.100 66.240 219.700 0.603 0.0 1.060 

 

θαηαθφξπθα δνκηθά ζηνηρεία ζε επαθή κε έδαθνο  

 

Γνκηθφ ζηνηρείν  U [W/(m
2
K)] Δκβαδφ Α 

[m
2
] 

Μέζν βάζνο  

έδξαζεο 

z [m] 

U'  

[W/(m
2
K)] 

 

6.3.3.3. ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΗΑ ΑΓΗΑΦΑΝΖ ΓΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Δ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΜΖ ΘΔΡΜΑΗΝΟΜΔΝΟΤ 
ΥΩΡΟΤ  

 

6.3.3.4. ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΗΑ ΓΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΖ ΘΔΡΜΑΗΝΟΜΔΝΩΝ ΥΩΡΩΝ  

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ δίλνληαη ηα δεδνκέλα ησλ αδηαθαλψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ηπρφλ κε 

ζεξκαηλφκελσλ ρψξσλ, πνπ βξίζθνληαη ζε επαθή κε ηνλ εμσηεξηθφ αέξα θαη εθείλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

επαθή κε ην έδαθνο αληίζηνηρα.  

 

6.3.3.5. ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΗΑ ΑΔΡΗΜΟ ΜΖ ΘΔΡΜΑΗΝΟΜΔΝΩΝ ΥΩΡΩΝ  

Ο ζπλνιηθφο αεξηζκφο κε ζεξκαηλφκελσλ ρψξσλ ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ πίλαθα 3.27 ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 

20701-1/2017. Γηα ην ππφ κειέηε θηήξην ε παξνρή αέξα ησλ κε ζεξκαηλφκελσλ ρψξσλ θαζψο θαη ν 

αεξηζκφο ηνπο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:  

ΜΘΥ Παξνρή [m
3
/h/m

3
] πλνιηθφο 

φγθνο [m
3
] 

Αεξηζκφο 

[m
3
/h] 

 

6.3.3.6. ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΗΑ ΓΗΑΦΑΝΖ ΓΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  



ηελ παξάγξαθν 4.3 παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνπθσκάησλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην ππφ κειέηε θηήξην θαηά πεξίπησζε.  

Ο ζπληειεζηήο ειηαθνχ θέξδνπο "g" ζε θάζεηε πξφζπησζε ησλ παινπηλάθσλ δειψλεηαη απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή θαη θαίλεηαη ζηνπο αλαιπηηθνχο ππνινγηζκνχο πνπ παξαηίζεληαη.  

Αλαιπηηθά νη ππνινγηζκνί ζρεηηθά κε ηα δηαθαλή δνκηθά ζηνηρεία δίλνληαη ζην Σεχρνο Τπνινγηζκψλ πνπ 

ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα κειέηε.  

Γηα θάζε θνχθσκα ππνινγίζζεθε ν ζπληειεζηήο ζθίαζεο απφ νξίδνληα Fhor, ν ζπληειεζηήο ζθίαζεο απφ 

πξνζηέγαζκα Fov θαη ν ζπληειεζηήο ζθίαζεο απφ πιεπξηθφ Ffin.   

ηα ζρέδηα ΔΝΑΚ-6 έσο ΔΝΑΚ-9 δίλνληαη νη γσλίεο ζθίαζεο ησλ θνπθσκάησλ απφ καθξηλά εκπφδηα 

(πεξηβάιινλ θηεξίνπ), πξνζηεγάζκαηα θαη πιεπξηθά ζθίαζηξα.  

ηνλ πίλαθα 6.5.α δίλνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα απαηηνχκελα γηα ηνπο ππνινγηζκνχο δεδνκέλα γηα ηα λφηηα 

αλνίγκαηα (άκεζνπ θέξδνπο) θαη ζηνλ πίλαθα 6.5.β γηα φια ηα ππφινηπα.  

Πίλαθαο 6.5.α Δεδνκέλα θνπθσκάησλ άκεζνπ θέξδνπο.  

 

Όξνθνο Κνχθσκα γ Δκβαδφ 

[m²] 

U  

[W/(m²K) 

] 

gw Fhorζέξκ. Fhor 

ςχμε 

Fovζέξκ. Fov 

ςχμε 

Ffinζέξκ. Ffin 

ςχμε 

 

 

 

 

 

 

 
Πίλαθαο 6.5.β Δεδνκέλα θνπθσκάησλ.  

 

Όξνθνο Κνχθσκα γ Δκβαδφ 

[m²] 

U  

[W/(m²K) 

] 

gw Fhorζέξκ. Fhor 

ςχμε 

Fovζέξκ. Fov 

ςχμε 

Ffinζέξκ. Ffin 

ςχμε 

ΥΟΛΔΗΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑ1 140 1.44 2.265 0.45 1.00 1.00 1.00 1.00 0.73 0.94 

ΒΑ1 50 1.44 2.265 0.45 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

ΒΑ2 50 0.42 2.370 0.40 1.00 1.00 1.00 1.00 0.81 0.76 

ΒΑ3 50 0.42 2.370 0.40 1.00 1.00 1.00 1.00 0.79 0.68 

ΝΑ2 140 3.83 2.016 0.54 1.00 1.00 0.43 0.38 0.87 0.96 

ΝΑ3 140 6.46 2.059 0.52 1.00 1.00 0.43 0.38 0.77 0.95 

ΝΑ6 140 4.20 2.156 0.49 1.00 1.00 0.35 0.33 0.91 0.98 

ΝΑ7 140 4.20 2.156 0.49 1.00 1.00 0.35 0.33 0.91 0.98 

ΝΑ8 140 4.20 2.156 0.49 1.00 1.00 0.35 0.33 0.90 0.97 

ΒΓ2 320 1.44 2.265 0.45 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 0.92 

ΒΓ3 320 1.44 2.265 0.45 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 0.96 

ΒΓ4 320 1.44 2.265 0.45 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 0.97 

ΒΓ5 320 2.38 2.274 0.44 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

ΒΓ6 320 2.66 2.250 0.45 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

ΒΓ7 320 2.66 2.250 0.45 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

ΝΓ1 230 0.96 2.163 0.48 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

ΝΓ2 230 1.08 2.129 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

ΝΑ9 140 4.20 2.156 0.49 1.00 1.00 0.35 0.33 0.97 0.99 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑ10 140 4.20 2.156 0.49 1.00 1.00 0.35 0.33 0.97 0.99 

ΝΑ11 140 4.20 2.156 0.49 1.00 1.00 0.35 0.33 0.97 0.99 

ΝΑ12 140 4.20 2.156 0.49 1.00 1.00 0.35 0.33 0.96 0.99 

ΝΑ13 140 4.20 2.156 0.49 1.00 1.00 0.35 0.33 0.96 0.99 

ΝΑ14 140 4.20 2.156 0.49 1.00 1.00 0.35 0.33 0.96 0.99 

ΝΑ15 140 4.20 2.156 0.49 1.00 1.00 0.35 0.33 0.95 0.99 

ΝΑ16 140 4.20 2.156 0.49 1.00 1.00 0.35 0.33 0.95 0.99 

ΝΑ17 140 4.20 2.156 0.49 1.00 1.00 0.35 0.33 0.95 0.99 

ΝΑ18 140 4.20 2.156 0.49 1.00 1.00 0.35 0.33 0.94 0.99 

ΝΑ19 140 4.20 2.156 0.49 1.00 1.00 0.35 0.33 0.94 0.99 

ΝΑ20 140 4.20 2.156 0.49 1.00 1.00 0.35 0.33 0.93 0.99 

ΒΓ8 320 1.44 2.265 0.45 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 

ΒΓ9 320 1.44 2.265 0.45 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 

ΒΓ10 320 1.38 2.282 0.44 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

ΒΓ11 320 1.38 2.282 0.44 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

ΝΑ22 140 4.20 2.156 0.49 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.99 

ΝΑ23 140 4.20 2.156 0.49 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 0.99 

ΝΑ24 140 4.20 2.156 0.49 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 0.99 

ΒΓ12 320 1.38 2.282 0.44 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

ΒΓ13 320 1.38 2.282 0.44 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

ΥΟΛΔΗΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑ1 140 4.20 2.156 0.49 1.00 1.00 0.35 0.33 0.97 0.99 

ΝΑ2 140 4.20 2.156 0.49 1.00 1.00 0.35 0.33 0.97 0.99 

ΝΑ3 140 4.20 2.156 0.49 1.00 1.00 0.35 0.33 0.97 0.99 

ΝΑ4 140 4.20 2.156 0.49 1.00 1.00 0.35 0.33 0.96 0.99 

ΝΑ5 140 4.20 2.156 0.49 1.00 1.00 0.35 0.33 0.96 0.99 

ΝΑ6 140 4.20 2.156 0.49 1.00 1.00 0.35 0.33 0.96 0.99 

ΝΑ7 140 4.20 2.156 0.49 1.00 1.00 0.35 0.33 0.95 0.99 

ΝΑ8 140 4.20 2.156 0.49 1.00 1.00 0.35 0.33 0.95 0.99 

ΝΑ9 140 4.20 2.156 0.49 1.00 1.00 0.35 0.33 0.95 0.99 

ΝΑ10 140 4.20 2.156 0.49 1.00 1.00 0.35 0.33 0.94 0.99 

ΝΑ11 140 4.20 2.156 0.49 1.00 1.00 0.35 0.33 0.94 0.99 

ΝΑ12 140 4.20 2.156 0.49 1.00 1.00 0.35 0.33 0.93 0.99 

ΒΓ1 320 1.49 2.271 0.44 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΓ2 320 1.56 2.253 0.45 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 

ΒΓ3 320 1.44 2.265 0.45 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

ΒΓ4 320 1.44 2.265 0.45 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

ΒΓ5 320 2.66 1.964 0.56 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

ΝΑ14 140 4.20 2.156 0.49 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.99 

ΝΑ15 140 4.20 2.156 0.49 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 0.99 

ΝΑ16 140 4.20 2.156 0.49 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 0.99 

ΒΓ6 320 1.44 2.265 0.45 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

ΒΑ2 50 5.10 2.046 0.53 1.00 1.00 0.95 0.95 1.00 0.99 

ΝΑ17 140 6.12 2.002 0.54 1.00 1.00 0.41 0.37 0.87 0.96 

ΝΑ18 140 5.10 2.046 0.53 1.00 1.00 0.41 0.37 0.80 0.95 

ΝΑ22 140 4.20 2.156 0.49 1.00 1.00 1.00 1.00 0.91 0.98 

ΝΑ23 140 4.20 2.156 0.49 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 0.97 

ΝΑ24 140 4.20 2.156 0.49 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 0.97 

ΒΓ7 320 2.28 2.210 0.47 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 0.92 

ΒΓ8 320 0.95 2.836 0.25 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 0.95 

ΒΓ9 320 2.28 2.210 0.47 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 0.97 

ΒΓ10 320 0.95 2.299 0.44 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

ΒΓ11 320 2.04 2.325 0.42 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 



 

 

 

 

 

 

ΒΓ12 320 2.28 2.304 0.43 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

ΒΓ13 320 2.28 2.304 0.43 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

ΒΓ14 320 2.04 2.325 0.42 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

ΝΓ2 230 6.00 2.064 0.52 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

ΝΓ3 230 6.00 2.064 0.52 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

  



 

6.3.4.ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΣΖΡΗΟΤ   

Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ ππφ κειέηε 

θηεξίνπ θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, αθνξνχλ ζηα εμήο:   

• χζηεκα ζέξκαλζεο ρψξσλ,   

• χζηεκα ςχμεο ρψξσλ,  

• χζηεκα παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο,  

• χζηεκα ειηαθψλ ζπιιεθηψλ γηα ηελ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο,  

ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ, δίλνληαη αλαιπηηθά ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηνπο 

ππνινγηζκνχο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηεξίνπ, ζην ινγηζκηθφ.  

6.3.4.1.ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΗΑ ΤΣΖΜΑ ΘΔΡΜΑΝΖ ΥΩΡΩΝ   

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη ζπγθεληξσηηθά φια ηα δεδνκέλα γηα ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζεξκηθή δψλε κε ρξήζε "Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο" .  

Πίλαθαο 6.6. Δεδνκέλα ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο ηκήκαηνο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο¨ 

 

χζηεκα ζέξκαλζεο ζεξκηθήο δψλεο 1 (Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) 

 

Μνλάδα παξαγσγήο ζεξκφηεηαο: Κεληξηθή αεξφςπθηε Α.Θ. ηζρχνο 123.5 kW 

 

πλνιηθή ζεξκηθή απφδνζε κνλάδαο ή COP: 3.920 

 

Δίδνο θαπζίκνπ: Ζιεθηξηζκφο 

 

πληειεζηήο ππεξδηαζηαζηνιφγεζεο ng1: 1.000 

 

πληειεζηήο κφλσζεο ng2:  

 

Πξαγκαηηθφο βαζκφο απφδνζεο ngm: 3.920 

 

Μεληαίν πνζνζηφ θάιπςεο ζεξκηθνχ θνξηίνπ ηεο ζεξκηθήο δψλεο απφ ην ζχζηεκα (%) 

 

ΗΑΝ 1 ΦΔΒ 1 ΜΑΡ 1 ΑΠΡ 1 ΜΑΗ 0 ΗΟΤΝ 0 

ΗΟΤΛ 0 ΑΤΓ 0 ΔΠ 0 ΟΚΣ 0 ΝΟΔ 1 ΓΔΚ 1 

Κφζηνο επέκβαζεο γηα αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο (€/m²):  

 

Γίθηπν δηαλνκήο ζεξκφηεηαο: Μφλσζε ίζε κε ηελ αθηίλα ζσιήλα 

 

Θεξκηθή ηζρχο πνπ κεηαθέξεη ην δίθηπν δηαλνκήο (kW): 0.000 

 

Υψξνο δηέιεπζεο: Δζσηεξηθνί ρψξνη    Δμσηεξηθνί ρψξνη πάλσ απφ 20%    Υσξίο δίθηπν ή ηνπηθφ 
ζχζηεκα  

 

Θεξκνθξαζία πξνζαγσγήο ζεξκνχ κέζνπ ζην δίθηπν δηαλνκήο (°C): 45.00 

 

Βαζκφο ζεξκηθήο απφδνζεο δηθηχνπ δηαλνκήο:  97.0% 

 

Ύπαξμεο κφλσζεο ζηνπο αεξαγσγνχο: ΝΑΗΟΥΗ 

 

Σεξκαηηθέο κνλάδεο 

 



Δίδνο ηεξκαηηθψλ κνλάδσλ ζέξκαλζεο ρψξσλΣνπηθέο αληιίεο ζεξκφηεηαο 

 

Θεξκηθή απφδνζε ηεξκαηηθψλ κνλάδσλ: 0.96 Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2017, πίλαθαο 4.12 

 

Βνεζεηηθή ελέξγεηα 

 

Σχπνο βνεζεηηθψλ ζπζηεκάησλ 

 

Αξηζκφο ζπζηεκάησλ 

 

Ηζρχο βνεζεηηθψλ ζπζηεκάησλ  

(W/m²) 

 

  0.00 

 

Υξφλνο ιεηηνπξγίαο βνεζεηηθψλ ζπζηεκάησλ: 80% ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θηεξίνπ 

 

 

Ζ ππνινγηζκέλε ηζρχο ηνπ ιέβεηα-θαπζηήξα, ειέγρζεθε γηα ππεξδηαζηαζηνιφγεζε ζχκθσλα κε ηελ ζρέζε 

4.1 ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2017.  

Ο θπθινθνξεηήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ ζεξκνχ λεξνχ, έρεη ηζρχ πνπ δίλεηαη απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή. Δπεηδή θαιχπηεη θάζε ππφ κειέηε ηκήκα, ζα πξέπεη λα επηκεξηζηεί ε ηζρχο ηνπ αληίζηνηρα 

κε ηα ππνινγηδφκελα απφ ηε κειέηε ζέξκαλζεο ζεξκηθά θνξηία ησλ ηκεκάησλ.   

ηνλ πίλαθα 6.6. δίλνληαη ζπγθεληξσηηθά φια ηα δεδνκέλα γηα ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο ηνπ ηκήκαηνο κε 

ρξήζε "Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο"   

6.3.4.2.ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΗΑ ΤΣΖΜΑ ΦΤΞΖ ΥΩΡΩΝ   

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη ζπγθεληξσηηθά φια ηα δεδνκέλα γηα ην ζχζηεκα ςχμεο ηνπ ηκήκαηνο 

κε ρξήζε "Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο"   

Πίλαθαο 6.7.  Δεδνκέλα ζπζηήκαηνο ςύμεο ηκήκαηνο ¨Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο¨ 

 

χζηεκα ςχμεο ζεξκηθήο δψλεο 1 (Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) 

 

Μνλάδα παξαγσγήο ςχμεο: Αεξφςπθηε Α.Θ. ηζρχνο 3.5 kW, Αεξφςπθηε Α.Θ. ηζρχνο 3.5 kW, Αεξφςπθηε  

Α.Θ. ηζρχνο 3.5 kW θαη Αεξφςπθηε Α.Θ. ηζρχνο 3.5 kW θαη Αεξφςπθηε Α.Θ. ηζρχνο 8.4 kW 

 

Βαζκφο απφδνζεο EER: 2.950, 2.950, 2.950, 2.950, 3.110 

 

Δίδνο θαπζίκνπ: Ζιεθηξηζκφο, Ζιεθηξηζκφο, Ζιεθηξηζκφο, Ζιεθηξηζκφο, Ζιεθηξηζκφο 

 

Μεληαίν πνζνζηφ θάιπςεο ςπθηηθνχ θνξηίνπ ηεο ζεξκηθήο δψλεο απφ ην ζχζηεκα (%) 

 

ΗΑΝ 0 ΦΔΒ 0 ΜΑΡ 0 ΑΠΡ 0 ΜΑΗ 1 ΗΟΤΝ 1 

ΗΟΤΛ 1 ΑΤΓ 1 ΔΠ 1 ΟΚΣ 0 ΝΟΔ 0 ΓΔΚ 0 

Γίθηπν δηαλνκήο ςχμεο: Μφλσζε θηεξίνπ αλαθνξάο 

 

Φπθηηθή ηζρχο πνπ κεηαθέξεη ην δίθηπν δηαλνκήο (kW): 22.500 

 

Υψξνο δηέιεπζεο: Δζσηεξηθνί ρψξνη    Δμσηεξηθνί ρψξνη πάλσ απφ 20%    Υσξίο δίθηπν ή ηνπηθφ  

ζχζηεκα  

 

Θεξκνθξαζία πξνζαγσγήο ςπρξνχ κέζνπ ζην δίθηπν δηαλνκήο (°C):  

 

Θεξκνθξαζία επηζηξνθήο ςπρξνχ κέζνπ ζην δίθηπν δηαλνκήο (°C):  

 



Βαζκφο ςπθηηθήο απφδνζεο δηθηχνπ δηαλνκήο:  100.0% 

 

Ύπαξμεο κφλσζεο ζηνπο αεξαγσγνχο: ΝΑΗΟΥΗ 

 

Σεξκαηηθέο κνλάδεο 

 

Δίδνο ηεξκαηηθψλ κνλάδσλ ςχμεο ρψξσλ: Άκεζα ζπζηήκαηα (κνλάδεο αλεκηζηήξα (fancoils), δαπέδνπ ή  

νξνθήο 

 

Φπθηηθή απφδνζε ηεξκαηηθψλ κνλάδσλ: 0.93 Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2017, πίλαθαο 4.14 

 

Βνεζεηηθή ελέξγεηα 

 

Σχπνο βνεζεηηθψλ ζπζηεκάησλ 

 

Αξηζκφο ζπζηεκάησλ 

 

Ηζρχο βνεζεηηθψλ ζπζηεκάησλ  

(W/m²) 

 

  0.00 

 

Υξφλνο ιεηηνπξγίαο βνεζεηηθψλ ζπζηεκάησλ: 80% ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θηεξίνπ 

 

 

Μέζνη κεληαίνη βαζκνί θάιπςεο θνξηίνπ γηα ην ζχζηεκα ςχμεο ζεξκηθήο δψλεο 1 (Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) 

 

Α/ 

α 

Σχπνο ΗΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΗ ΗΟΤΝ ΗΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ 

1 Αεξφςπθηε 

Α.Θ. 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.156 0.000 0.000 0.000 0.156 0.000 0.000 0.000 

2 Αεξφςπθηε 

Α.Θ. 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.156 0.000 0.000 0.000 0.156 0.000 0.000 0.000 

3 Αεξφςπθηε 

Α.Θ. 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.156 0.000 0.000 0.000 0.156 0.000 0.000 0.000 

4 Αεξφςπθηε 

Α.Θ. 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.156 0.000 0.000 0.000 0.156 0.000 0.000 0.000 

5 Αεξφςπθηε 

Α.Θ. 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.374 0.000 0.000 0.000 0.374 0.000 0.000 0.000 

 

 

6.3.4.3.ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΗΑ ΤΣΖΜΑ ΑΔΡΗΜΟΤ   

Ο αεξηζκφο πνπ εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ θηεξίνπ είλαη κεραληθφο θαη ζχκθσλα κε ηελ 

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2017, ε παξνρή ηνπ αέξα ζα είλαη ίζε κε ηνλ απαηηνχκελν λσπφ αέξα.   

Απφ ηνλ πίλαθα 2.3 ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2017 ιακβάλεηαη κεραληθφο αεξηζκφο ζχκθσλα κε ηε ρξήζε 

ηνπ ππφ κειέηε ηκήκαηνο σο εμήο :  

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο: 11.00 m3/h/m²   

 

Ζ δώλε 1(∆επηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) δηαζέηεη θαη ζύζηεκα κεραληζκνύ αεξηζκνύ / ΚΚΜ κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:  

Α/

α 

Δλεξγφ  

ηκήκα  

ζέξκαλζ

εο 

Παξνρή 
αέξα  

ζέξκαλζ
εο 

(m3/s) 

πληειεζη
ήο 

αλαθπθ 

ινθνξία ο 
αέξα  

(ζέξκαλζε

) 

πληειεζη
ήο 

αλάθηεζεο 

ζεξκφηε 
ηαο  

(ζέξκαλζε

) 

Δλεξγ

φ  

ηκήκα 

ςχμεο 

Παξνρ
ή αέξα  

ςχμε

ο  

(m3/s

) 

πληειεζη
ήο 

αλαθπθ 

ινθνξία ο 
αέξα  

(ςχμε) 

πληειεζη
ήο 

αλάθηεζεο 

ζεξκφηε 
ηαο  

(ςχμε) 

Δλεξγ

φ  

ηκήκ

α  

χγξαλ

ζ εο 

πληειεζη
ήο 

αλάθηεζεο 

πγξαζία 

ο 

Φίιηξ

α 

Δηδηθή 
απνξξφθε

ζε 

ηζρχνο  

( kWs/m 

3) 



1 OXI 3.849 0.000 0.000 OXI 3.849 0.000 0.000 OXI 0.000 OXI 1.000 

 

 

6.3.4.4.ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΗΑ ΤΣΖΜΑ ΕΔΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΥΡΖΖ   

Σα ζηνηρεία (ηζρχο, θαχζηκν, δίθηπν δηαλνκήο θηι) ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ππφ κειέηε 

θηήξην γηα ηελ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 6.8 πνπ αθνινπζεί.  

Σν δίθηπν δηαλνκήο είλαη κνλσκέλν ζχκθσλα κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2017 

θαη κε πνζνζηφ απσιεηψλ πνπ θαίλεηαη παξαθάησ.  

Πίλαθαο 6.8. Δεδνκέλα ζπζηήκαηνο δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο 

 

χζηεκα δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο δψλεο 1 (Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) 

 

Δίδνο κνλάδαο παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο: Σνπηθφο ειεθηξηθφο ζεξκαληήξαο/ηαρπζεξκνζηθσλαο 

ηζρχνο 0.0 kW 

 

Θεξκηθή απφδνζε κνλάδαο ή COP: 1.000 

 

Δίδνο θαπζίκνπ: Ζιεθηξηζκφο 

 

Μεληαίν πνζνζηφ θάιπςεο ζεξκηθνχ θνξηίνπ γηα ΕΝΥ απφ ην ζχζηεκα (%) 

 

ΗΑΝ 1 ΦΔΒ 1 ΜΑΡ 1 ΑΠΡ 1 ΜΑΗ 1 ΗΟΤΝ 1 

ΗΟΤΛ 1 ΑΤΓ 1 ΔΠ 1 ΟΚΣ 1 ΝΟΔ 1 ΓΔΚ 1 

Γίθηπν δηαλνκήο ζεξκφηεηαο 

 

χζηεκα αλαθπθινθνξίαο ΕΝΥ: ΝΑΗΟΥΗ 

 

Υψξνο δηέιεπζεο δηθηχνπ: Δζσηεξηθνί ρψξνη    Δμσηεξηθνί ρψξνη πάλσ απφ 20%  

 

Βαζκφο ζεξκηθήο απφδνζεο δηθηχνπ δηαλνκήο ZNX (%): 100.0% 

 

Μνλάδα απνζήθεπζεο ζεξκφηεηαο 

 

Θεξκηθή απφδνζε κνλάδαο απνζήθεπζεο ΕΝΥ:  98% 

 

 

6.3.4.5.ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΗΑ ΤΣΖΜΑ ΖΛΗΑΚΩΝ ΤΛΛΔΚΣΩΝ   

Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζην δψκα, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θάιπςεο κέξνο ηνπ ΕΝΥ ηνπ 

θηεξίνπ. Σν είδνο, ε επηθάλεηα, ν βαζκφο αμηνπνίεζεο, αιιά θαη ηα ππφινηπα ζηνηρεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηεξίνπ δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 6.9. 

πνπ αθνινπζεί:  

Πίλαθαο 6.9. Δεδνκέλα ζπζηήκαηνο ειηαθώλ ζπιιεθηώλ  

 

Ζιηαθνί ζπιιέθηεο ζεξκηθήο δψλεο 1 (Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) 

 

Δίδνο ειηαθνχ ζπιιέθηε Απιφο 

Υξήζε ειηαθνχ ζπιιέθηε γηα: ΕΝΥ    

Θέξκαλζε ρψξσλ 
 



Βαζκφο ειηαθήο αμηνπνίεζεο γηα δεζηφ λεξφ 

ρξήζεο (%):  

- 

Βαζκφο ειηαθήο αμηνπνίεζεο γηα ζέξκαλζε 

ρψξσλ (%):  

- 

Δκβαδφλ επηθάλεηαο ειηαθψλ ζπιιεθηψλ 

(m²):  

0.0 

Κιίζε ηνπνζέηεζεο ειηαθψλ ζπιιεθηψλ (°):  0 

Πξνζαλαηνιηζκφο ειηαθψλ ζπιιεθηψλ (°):  180 

πληειεζηήο ζθίαζεο F-s:  1.00 

 

6.3.4.6.ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΗΑ ΤΣΖΜΑ ΦΩΣΗΜΟΤ  

Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ θσηηζκνχ ηνπ θηεξίνπ, φπνπ απηά πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε ζχκθσλα κε ηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ., ζπλνςίδνληαη παξαθάησ:  

 

χζηεκα θσηηζκνχ ζεξκηθήο δψλεο 1 (Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) 

10580.7 

Γηα θσηηζηηθή δξαζηηθφηεηα 0lm/W θαη ηάζκε θσηηζκνχ 300.0Lux 

Πεξηνρή θπζηθνχ θσηηζκνχ (%) 100.0  

πληειεζηήο απηνκαηηζκνχ ειέγρνπ θπζηθνχ 

θσηηζκνχ, FD 

1.0 Υεηξνθίλεηνο έιεγρνο 

θσηηζκνχ 

πληειεζηήο απηνκαηηζκνχ αλίρλεπζεο 

θίλεζεο, FΟ 

1.0  

Υξφλνο ρξήζεο θπζηθνχ θσηηζκνχ (h)Ο 1560 Καζνξηζκέλν απφ 

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 

Υξφλνο ρξήζεο ηερλεηνχ θσηηζκνχ (h)Ο 0 Καζνξηζκέλν απφ 

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 

χζηεκα απνκάθξπλζεο εθιπφκελεο 

ζεξκφηεηαο απφ ηα θσηηζηηθά 

NAI     OXI  

Φσηηζκφο αζθαιείαο NAI     OXI  

χζηεκα εθεδξείαο NAI     OXI  

 

6.3.4.7.ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΣΖΡΗΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ   

Σα δεδνκέλα ηνπ θηεξίνπ αλαθνξάο εηζάγνληαη απηφκαηα απφ ην ινγηζκηθφ, παξάιιεια κε ηελ εηζαγσγή 

θαη αλάινγα ηε ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηεξίνπ ή ησλ ζεξκηθψλ δσλψλ θαη ζχκθσλα κε ηα φζα 

νξίδνληαη ζην άξζξν 9 ηνπ Κ.Δλ.Α.Κ. θαη ζηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2017.  

7. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΠΟΛΟΓΗΜΩΝ 

ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο δίλνληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα γηα ηηο εηδηθέο θαηαλαιψζεηο ελέξγεηαο 

(kWh/m²), φπσο:  

Απαηηνχκελα θνξηία γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε  

Δηήζηα ηειηθή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε (kWh/m²), ζπλνιηθή θαη αλά ρξήζε (ζέξκαλζε, ςχμε, αεξηζκφο,  

ΕΝΥ, θσηηζκφο), αλά ζεξκηθή δψλε θαη αλά κνξθή ρξεζηκνπνηνχκελεο ελέξγεηαο (ειεθηξηζκφο, πεηξέιαην 

θ.α.)  

Δηήζηα αλεγκέλε θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο (kWh/m²) αλά ρξήζε (ζέξκαλζε, ςχμε, αεξηζκφο, 

ΕΝΥ, θσηηζκφο) θαη αληίζηνηρεο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα.  

Οη ζπληειεζηέο κεηαηξνπήο ζε πξσηνγελή ελέξγεηα θαη έθιπζε αεξίσλ ξχπσλ, ζχκθσλα κε ην Κ.Δλ.Α.Κ. 

θαη ηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2017 (παξάγξαθνο 1.2) είλαη νη εμήο:  

Πεγή ελέξγεηαο  πληειεζηήο κεηαηξνπήο 

ζε πξσηνγελή ελέξγεηα  

Διθπφκελνη ξχπνη αλά κνλάδα 
ελέξγεηαο  

(kgCO2/kW)  



Φπζηθφ αέξην  1,05  0,196  

Πεηξέιαην ζέξκαλζεο  1,10  0,264  

Ζιεθηξηθή ελέξγεηα  2,90  0,989  

Τγξαέξην  1,05  0,238  

Βηνκάδα  1,00  ---  

Σειεζέξκαλζε απφ 

Γ.Δ.Ζ.  

0,70  0,347  

Ζ απμεκέλε ρξήζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο επηβαξχλεη ζεκαληηθά ηελ ηειηθή θαηαλάισζε πξσηνγελνχο 

ελέξγεηαο ζην θηήξην, θαζψο θαη ηελ έθιπζε αεξίσλ ξχπσλ, ζχκθσλα κε ηνπο ζπληειεζηέο κεηαηξνπήο 

πξσηνγελνχο ελέξγεηαο.   

7.1. ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ  

Σν ππφ κειέηε ηκήκα έρεη ρξήζε "Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο" θαη ηα απαηηνχκελα θνξηία γηα ζέξκαλζε 

θαη ςχμε δίδνληαη ζηνλ πίλαθα 7.1.  

ηα θνξηία απηά πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θνξηία αεξηζκνχ γηα θάζε επνρή.  

Πίλαθαο 7.1. Απαηηνύκελα θνξηία ζέξκαλζεο ςύμεο ηκήκαηνο θηεξίνπ  

 

 

Υξήζε: ∆επηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  

   Απαηηνχκελα θνξηία ζέξκαλζεο/ςχμεο (kWh/m²) 

 

    

Μήλεο ΗΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΗ ΗΟΤΝ ΗΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ ΤΝ 

Θέξκαλζε 5.40 3.60 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 4.30 15.40 

Φχμε 0.00 0.00 0.00 0.00 1.90 0.00 0.00 0.00 2.70 0.00 0.00 0.00 4.60 

Εεζηφ λεξφ 

ρξήζεο 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Οη αληίζηνηρεο θαηαλαιψζεηο ελέξγεηαο αλά ηειηθή ρξήζε δίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. ηελ ηειηθή 

θαηαλάισζε γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε, πεξηιακβάλεηαη θαη ε ειεθηξηθή θαηαλάισζε απφ ηα βνεζεηηθά 

ζπζηήκαηα ηεο θάζε εγθαηάζηαζεο.  

Πίλαθαο 7.2. Τειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο αλά ηειηθή ρξήζε 

 

Υξήζε: ∆επηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  

   Σειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο αλά ηειηθή ρξήζε (kWh/m²) 

 

    

Μήλεο ΗΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΗ ΗΟΤΝ ΗΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ ΤΝ 

Θέξκαλζε 1.6 1.2 0.7 0.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.4 0.6 1.3 6.1 

Ζιηαθή ελέξγεηα 

γηα ζέξκαλζε 

ρψξσλ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Φχμε 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 2.8 

ΕΝΥ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ζιηαθή ελέξγεηα 

γηα ΕΝΥ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Φσηηζκφο 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 1.50 1.50 13.10 

Φσηνβνιηατθά 1.40 1.50 2.00 2.40 2.70 0.00 0.00 0.00 2.50 2.00 1.50 1.30 17.40 

χλνιν 3.80 3.20 2.50 2.10 2.90 0.00 0.00 0.00 3.20 2.10 2.30 3.50 21.90 



 

Οη αληίζηνηρεο θαηαλαιψζεηο θαπζίκσλ αλά θαχζηκν (πεγή σθέιηκεο ελέξγεηαο) δίλνληαη ζηνλ πίλαθα  

7.3.:  

Πίλαθαο 7.3. Καηαλάισζε αλά θαύζηκν -"Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο"  

Υξήζε: ∆επηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  

Καηαλάισζε θαπζίκσλ (kWh/m²) 

 

Ζιεθηξηζκφο 6.1 

Ζιηαθή ελέξγεηα 17.4 

Γεσζεξκία 0.0 

χλνιν 21.90 

 

Οη θαηαλαιψζεηο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο αλά ηειηθή ρξήζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ θηεξίνπ, δίλνληαη ζηνλ 

πίλαθα 7.4. πνπ αθνινπζεί.  

Πίλαθαο 7.4. Καηαλάισζε πξσηνγελνύο ελέξγεηαο αλά ηειηθή ρξήζε 
Υξήζε: ∆επηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  

Σειηθή ρξήζε 

 

Καηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο (kWh/m²) 

 

Κηήξην αλαθνξάο Δμεηαδφκελν θηήξην 

Θέξκαλζε 42.7 17.3 

Φχμε 9.4 9.5 

ΕΝΥ 0.0 0.0 

Φσηηζκφο 46.3 43.4 

πλεηζθνξά ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ-ΖΘ 

0.0 54.3 

χλνιν 98.5 16.0 

 

Οη αληίζηνηρεο θαηαλαιψζεηο ελέξγεηαο θαη εθιχζεηο αεξίσλ ξχπσλ CO2 αλά θαχζηκν, δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 

7.5.  

Πίλαθαο 7.5. Καηαλάισζε ελέξγεηαο θαη έθιπζε αεξίσλ ξύπσλ αλά θαύζηκν 

 

 

Υξήζε: ∆επηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  

Σειηθή ρξήζε Καηαλάισζε ελέξγεηαο (kWh/m²) Έθιπζε αεξίσλ ξχπσλ (kg/έηνο/m²) 

Ζιεθηξηζκφο 6.1 6.1 

Ζιηαθή ελέξγεηα 21.9 0.0 

Γεσζεξκία 0.0 0.0 

 

7.2. ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΥΡΖΖ ΚΣΖΡΗΟΤ 

 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ γηα ηελ αλεγκέλε θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο 

(πίλαθαο 7.4)  ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ππν κειέηε θηεξίνπ, θαίλεηαη λα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία Α+ (βι. επφκελν 

ζρήκα ζρήκα).  



 Άξα ππεξπιεξνί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ ΚΔΝΑΚ, γηα θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο θαηά 

κέγηζην ίζε κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ θηεξίνπ αλαθνξάο.   

 

 

 

 

Ελεξγεηαθή θαηάηαμε ηκήκαηνο θηεξίνπ 

8.ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ, ΠΡΟΣΤΠΑ, ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 

Γηα ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο απηήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα αθφινπζα πξφηππα, θαλνληζκνί, επηζηεκνληθά 

ζπγγξάκκαηα θαη δεκνζηεχζεηο :  

Οδεγία 2002/91/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16
εο

 Γεθεκβξίνπ 2002 γηα ηελ 

«Ελεξγεηαθή Απόδνζε ησλ Κηηξίσλ».  

Φ.Δ.Κ. 89, λφκνο 3661/19-05-2008. «Μέηξα γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ θηεξίσλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο».  

Φ.Δ.Κ. 407/9.4.2010, «Καλνληζκόο Ελεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίσλ- Κ.Ελ.Α.Κ..».  

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2017, «Αλαιπηηθέο Εζληθέο Πξνδηαγξαθέο παξακέηξσλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ελεξγεηαθήο 

απόδνζεο θηεξίσλ θαη ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνύ ελεξγεηαθήο απόδνζεο» A’ Έθδνζε 

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-2/2017, «Θεξκνθπζηθέο ηδηόηεηεο δνκηθώλ πιηθώλ θαη έιεγρνο ηεο ζεξκνκνλσηηθήο 

επάξθεηαο ησλ θηεξίσλ» Α’ Έθδνζε 

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-3/2014, «Κιηκαηηθά Δεδνκέλα Ειιεληθώλ Πεξηνρώλ» Γ’ Έθδνζε 

Duffie A John., Beckman A. William, «Solar Engineering of Thermal Processes». John Wiley & Sons, INC., 

Second edition, 1991.  

ΛΗΣΑΔΛΔΓΥΟΤ (CHECK LIST) ΔΦΑΡΜΟΓΖΔΛΑΥΗΣΩΝΑΠΑΗΣΖΔΩΝ 

Σν θηήξην πξέπεη λα πιεξνί ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ Κ.Δλ.Α.Κ. θαη 

αθνξνχλ ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ, ηε ζεξκνκνλσηηθή επάξθεηα ηνπ θηεξηαθνχ θειχθνπο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο γηα νξηζκέλα ειεθηξνκεραλνινγηθά ζπζηήκαηα.  

 

Α +  

16.00  kWh/m²  



ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνί ην 

θηήξην.  

 

ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ  

 

Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα λέα θαη ξηδηθά 

αλαθαηληδόκελα θηήξηα.  

Δθαξκνγή ζην ππό κειέηε θηήξην.  

ην ζρεδηαζκφ ηνπ θηεξίνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 
ππφςε νη θάησζη παξάκεηξνη:  

 

Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ θηεξίνπ 

εθαξκφζηεθαλ ηα εμήο:   

Καηάιιειε ρσξνζέηεζε θαη πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ 
θηεξίνπ γηα ηε κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ 
θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ.   

Δπαξθήο ηερληθή αηηηνιφγεζε αδπλακίαο εθαξκνγήο απηψλ  

Παξάγξαθνο 3.1.  

Γηακφξθσζε πεξηβάιινληα ρψξνπ γηα ηε βειηίσζε ηνπ 
κηθξνθιίκαηνο.  

Δπαξθήο ηερληθή αηηηνιφγεζε αδπλακίαο εθαξκνγήο απηψλ  

Παξάγξαθνο 3.7.  

Καηάιιεινο ζρεδηαζκφο θαη ρσξνζέηεζε ησλ αλνηγκάησλ 

αλά πξνζαλαηνιηζκφ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ειηαζκνχ, 

θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη αεξηζκνχ.  

 

Υσξνζέηεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ αλάινγα κε ηε ρξήζε θαη ηηο 

απαηηήζεηο άλεζεο (ζεξκηθέο, θπζηθνχ αεξηζκνχ θαη 

θσηηζκνχ).  

Παξάγξαθνο 3.2.  

Δλζσκάησζε ηνπιάρηζηνλ ελφο Παζεηηθνχ Ζιηαθνχ 

πζηήκαηνο (Π.Ζ..), φπσο: άκεζνπ ειηαθνχ θέξδνπο 

(ρξήζε λνηίσλ αλνηγκάησλ), ηνίρνο κάδαο, ηνίρνο Trombe, 

ειηαθνχ ρψξνπ (ζεξκνθήπην) θ.α. Δπαξθήο ηερληθή 

αηηηνιφγεζε αδπλακίαο εθαξκνγήο απηψλ  

Παξάγξαθνο 3.6.  

Ζιηνπξνζηαζία θηεξίνπ  Παξάγξαθνο 3.3.   

Έληαμε ηερληθψλ θπζηθνχ αεξηζκνχ.  Παξάγξαθνο 3.5.   

Δμαζθάιηζε νπηηθήο άλεζεο κέζσ ηερληθψλ θαη 

ζπζηεκάησλ θπζηθνχ θσηηζκνχ.  

Παξάγξαθνο 3.4.   

Απαξαίηεηα ζρέδηα   

ρέδηα ζθηαζκνχ απφ καθξηλά εκπφδηα.  Αξ.ρ. ΔΝΑΚ 2  

ρέδηα ζθηαζκνχ απφ πξνβφινπο θαη πιεπξηθά ζθίαζηξα.  Αξ.ρ. ΔΝΑΚ 3-5  

ρέδηα γσληψλ ζθηαζκνχ αλνηγκάησλ απφ καθξηλά 

εκπφδηα, πξνβφινπο θαη πιεπξηθά ζθίαζηξα.  

Αξ.ρ. ΔΝΑΚ 6-9  

ρέδηα θαηαζθεπαζηηθψλ ιεπηνκεξεηψλ παζεηηθψλ 

ειηαθψλ ζπζηεκάησλ (εθηφο άκεζνπ θέξδνπο), κε 

ζρεκαηηθέο ηνκέο ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

Γελ πξνβιέπνληαη ηέηνηα ΠΖ  

 

 

ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΣΗΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΚΣΖΡΗΟΤ 

 

Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα λέα θαη ξηδηθά 

αλαθαηληδόκελα θηήξηα. 

Δθαξκνγή ζην ππό κειέηε θηήξην. 



Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ησλ εμσηεξηθψλ ηνίρσλ 

ζε επαθή κε ηνλ εμσηεξηθφ αέξα, αιιά θαη κε φκνξα 

θηήξηα, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη σο πξνο ηε κέγηζηε 

επηηξεπφκελε ηηκή ηνπ γηα ηελ εθάζηνηε θιηκαηηθή δψλε σο 

εξρφκελσλ ζε επαθή κε ηνλ αέξα. (Όια ηα θηήξηα ζηνλ 

έιεγρν ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο ζεσξνχληαη σο 

παληαρφζελ ειεχζεξα)  

Σεχρνο αλαιπηηθψλ ππνινγηζκψλ  

Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ηνπ δψκαηνο (ή/θαη ηεο 

πηινηήο) ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη σο πξνο ηε κέγηζηε 

επηηξεπφκελε ηηκή ηνπ γηα ηελ εθάζηνηε θιηκαηηθή δψλε  

Σεχρνο αλαιπηηθψλ ππνινγηζκψλ  

Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ησλ δαπέδσλ ζε επαθή 

κε ην έδαθνο ή κε κε ζεξκαηλφκελνπο ρψξνπο ζα πξέπεη 

λα ειέγρεηαη σο πξνο ηε κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή ηνπ 

γηα ηελ εθάζηνηε θιηκαηηθή δψλε  

Σεχρνο αλαιπηηθψλ ππνινγηζκψλ  

Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ησλ εμσηεξηθψλ ηνίρσλ 

ζε επαθή κε ην έδαθνο ή κε κε ζεξκαηλφκελνπο ρψξνπο 

ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη σο πξνο ηε κέγηζηε επηηξεπφκελε 

ηηκή ηνπ γηα ηελ εθάζηνηε θιηκαηηθή δψλε  

Σεχρνο αλαιπηηθψλ ππνινγηζκψλ  

Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ησλ αλνηγκάησλ ζα 

πξέπεη λα ειέγρεηαη σο πξνο ηε κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή 

ηνπ γηα ηελ εθάζηνηε θιηκαηηθή δψλε  

Σεχρνο αλαιπηηθψλ ππνινγηζκψλ  

Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ησλ γπάιηλσλ 

πξνζφςεσλ ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη σο πξνο ηε κέγηζηε 

επηηξεπφκελε ηηκή ηνπ γηα ηελ εθάζηνηε θιηκαηηθή δψλε  

Γελ ππάξρνπλ γπάιηλεο πξνζφςεηο  

Ο κέζνο ζπληειεζηήο Urn, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη σο πξνο 

ηε κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή ηνπ γηα ηελ αληίζηνηρε ηηκή 

ηνπ ιφγνπ A/V.  

Σεχρνο αλαιπηηθψλ ππνινγηζκψλ  

Σεύρνο ειέγρνπ ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο θηεξίνπ,  ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη:  

Έιεγρνο  ζεξκνκνλσηηθήο  επάξθεηαο 

 δνκηθψλ ζηνηρείσλ  

Παξάγξαθνο 4  

Σεχρνο Τπνινγηζκψλ  

Αλαιπηηθέο πξνκεηξήζεηο εκβαδψλ αδηαθαλψλ θαη 

δηαθαλψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε επαθή: κε εμσηεξηθφ 

αέξα, κε έδαθνο, κε κε ζεξκαηλφκελνπο ρψξνπο  

Σεχρνο αλαιπηηθψλ ππνινγηζκψλ  

Αλαιπηηθέο πξνκεηξήζεηοζεξκνγεθπξψλ Σεχρνο αλαιπηηθψλ ππνινγηζκψλ  

Έιεγρνο κέζνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαοUm.  Σεχρνο αλαιπηηθψλ ππνινγηζκψλ  

 

 

 

ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΔΛΑΥΗΣΩΝ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ  

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα λέα θαη ξηδηθά αλαθαηληδόκελα 

θηήξηα. 

Δθαξκνγή ζην ππό κειέηε θηήξην. 



ε θάζε θεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα (Κ.Κ.Μ.) κε παξνρή 

λσπνχ αέξα >= 60%, επηηπγράλεη αλάθηεζε ζεξκφηεηαο ζε 

πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 68% γηα ζπζηήκαηα κε 

πηεξπγηνθφξνπο ζσιήλεο θαη 73% γηα ινηπά ζπζηήκαηα 

αλάθηεζεο.  

Παξάγξαθνο 5.1.3.  

Όια ηα δίθηπα δηαλνκήο (λεξνχ ή άιινπ κέζνπ) ηεο 

θεληξηθήο ζέξκαλζεο ή ηεο εγθαηάζηαζεο ςχμεο ή ηνπ 

ζπζηήκαηνο ΕΝΥ, δηαζέηνπλ ζεξκνκφλσζε ζχκθσλα κε 

ζρεηηθή Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2017.  

Παξάγξαθνη 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3. θαη 5.2  

Οη αεξαγσγνί δηαλνκήο θιηκαηηδφκελνπ αέξα (πξνζαγσγήο 
θαη αλαθπθινθνξίαο) δηαζέηνπλ ζεξκνκφλσζε ζχκθσλα κε 
ζρεηηθή ΣΟΣΔΔ 20701- 

1/2017.  

Παξάγξαθνο 5.1.3.  

Σα δίθηπα δηαλνκήο ζεξκνχ θαη ςπρξνχ κέζνπ δηαζέηνπλ 

ζχζηεκα αληηζηάζκηζεο ζεξκνθξαζίαο (ή άιιν ηζνδχλακν) 

γηα ηελ απνδνηηθή αληηκεηψπηζε ησλ κεξηθψλ θνξηίσλ. Δάλ 

ππάξρνπλ κεηαβιεηά  

Παξάγξαθνη 5.1.1. θαη 5.1.2.  

θνξηία δηθηχνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηήκαηα 

πξνζαξκνγήο ηνπ πδξαπιηθνχ ζεκείνπ ιεηηνπξγίαο (π.ρ. 

θπθινθνξεηέο κεηαβιεηήο ηθαλφηεηαο Γλ-ξ)  

 

ε πεξίπησζε κεγάινπ θπθιψκαηνο αλαθπθινθνξίαο 

ΕΝΥ, εθαξκφδεηαη θπθινθνξία κε ζηαζεξφ Γξ θαη 

θπθινθνξεηή κε ξχζκηζε ζηξνθψλ βάζε ηεο δήηεζεο ζε 

ΕΝΥ.  

Παξάγξαθνο 5.2  

Κάιπςε 

απφ ηνπ ει 
60%. 

•  

•  

 κέξνπο ησλ αλαγθψλ ζε δεζηφ λεξφ 
ρξήζεο ειηνζεξκηθά ζπζηήκαηα. Σν 
ειάρηζην πνζνζηφ ηαθνχ κεξηδίνπ ζε 
εηήζηα βάζε θαζνξίδεηαη ζε  

Σεθκεξίσζε ζε πεξίπησζε κε θάιπςεο 
ηνπ πνζνζηνχ 60%  

Κάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε ΕΝΥ απφ άιια 

απνθεληξσκέλα ζπζηήκαηα παξνρήο 

ελέξγεηαο.  

Παξάγξαθνο 5.2.2.  

Σα ζπζηήκαηα γεληθνχ θσηηζκνχ ζηα θηήξηα ηνπ 

ηξηηνγελή ηνκέα έρνπλ ειάρηζηε ελεξγεηαθή απφδνζε 60 

lumen/W. Γηα επηθάλεηα κεγαιχηεξε απφ 15m
2
 ν ηερλεηφο 

θσηηζκφο ειέγρεηαη κε ρσξηζηνχο δηαθφπηεο. ηνπο 

ρψξνπο κε θπζηθφ θσηηζκφ εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζβέζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ 50% ησλ ιακπηήξσλ πνπ 

βξίζθνληαη εληφο απηψλ.   

Παξάγξαθνο 5.3.  

Όπνπ απαηηείηαη θαηαλνκή δαπαλψλ, επηβάιιεηαη 

απηνλνκία ζέξκαλζεο θαη ςχμεο.  

Παξάγξαθνο 5.1.1.  

Όπνπ απαηηείηαη θαηαλνκή δαπαλψλ γηα ηε ζέξκαλζε 

ρψξσλ, θαζψο επίζεο θαη ζε θεληξηθά ζπζηήκαηα 

παξαγσγήο ΕΝΥ, εθαξκφδεηαη ζεξκηδνκέηξεζε 

Παξάγξαθνο 5.1.1.  

ε φια ηα θηήξηα απαηηείηαη ζεξκνζηαηηθφο έιεγρνο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο εζσηεξηθνχ ρψξνπ αλά ειεγρφκελε 

ζεξκηθή δψλε θηεξίνπ  

Παξάγξαθνο 5.1.1.  

ε φια ηα θηήξηα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα απαηηείηαη ε 

εγθαηάζηαζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ αληηζηάζκηζεο ηεο 

άεξγνπ ηζρχνο ησλ ειεθηξηθψλ ηνπο θαηαλαιψζεσλ, γηα 

ηελ αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο ηνπο (ζπλθ) ζε 

Παξάγξαθνο 5.4.  




