
Κατερίνα Τσικαλουδάκη
Δρ πολιτικός μηχανικός, επίκουρη καθηγήτρια

Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. 

Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων



Ενεργειακό ισοζύγιο

Qs

±Qi ± Qs ± Qc ± Qv ± Qm = 0 
Εσωτερικά θερμικά φορτία 
Ηλιακά θερμικά φορτία
Θερμικά φορτία από αγωγιμότητα
Θερμικά φορτία από αερισμό

Ροές από 
αερισμό, Qv

Ροές 
αγωγιμότητας, 

Qc

Ροές 
αγωγιμότητας, 

Qc

Ηλιακά κέρδη, Qs

Εσωτερικά 
θερμικά κέρδη, Qi

Εσωτερικά 
θερμικά κέρδη, Qi

Εσωτερικά 
θερμικά κέρδη, 
Qi

Ροές αγωγιμότητας, Qc



8760 σετ υπολογισμών
(για κάθε ώρα έτους)

12 σετ υπολογισμών
(για κάθε μήνα)

2 σετ υπολογισμών
(χειμώνας – θέρος)

Στατική μέθοδος
Μικρή ακρίβεια

Ημι-στατική μέθοδος
Αποδεκτή ακρίβεια

Δυναμική μέθοδος
Υψηλή ακρίβεια

ISO 13790: ενεργειακή απόδοση κτιρίων-υπολογισμός της χρήσης της ενέργειας 
για θέρμανση και ψύξη

Υπολογιστικό βήμα:

Εποχιακό

Μηνιαίο

Ωριαίο

Συντελεστής χρήσης κερδών / απωλειών
Η θερμική υστέρηση δεν προσεγγίζεται ικανοποιητικά

Οι εσωκλιματικές συνθήκες υπολογίζονται και δεν θεωρούνται 
δεδομένες & σταθερές)

Μεθοδολογία υπολογισμών
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Μ.Θ.Χ.

άλλες ζώνες.έδαφος

εξ. περιβάλλον

Υπολογισμός ενεργειακών απαιτήσεων: θέρμανση
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Προς εξωτερικό αέρα:
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Προς εξωτερικό αέρα:

∑∑ Ψ+=
k kki iig lUAH .ισοδΠρος έδαφος:  Οι θερμογέφυρες στις συναρμογές των δομικών 

στοιχείων μέσα στο έδαφος λαμβάνονται υπόψη 
έμμεσα μέσω του ισοδύναμου συντελεστή 
θερμοπερατότητας
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∑ kvektvekvekaave VfbcpH ,,,,

iveHitrHihtH QQQ ,,,,,, +=

ραcα η θερμοχωρητικότητα ανά m³ του αέρα (1200 J/(m3 K))

bve διορθωτικός συντελεστής στην περίπτωση που η 
θερμοκρασία του αέρα διαφέρει από αυτήν του 
εξωτερικού αέρα (όμορες ζώνες)

fve,t συντελεστής διόρθωσης λόγω χρονικής διάρκειας 
κάθε τύπου αερισμού. Λαμβάνει τιμή=1 για τη 
ανεξέλεγκτη διείσδυση/διαφυγές αέρα και 0-1 για 
ηθελημένο αερισμό (μηχανικό-φυσικό) ανάλογα με το 
ωράριο χρήσης

Vve Παροχή αέρα κατά την περίοδο υπολογισμού, για 
κάθε μορφή αερισμού (m3/sec)
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Ηλιακά θερμικά κέρδη

( ),int int, ,mn kk
Q tΗ = Φ ⋅∑

Φint,mn,k ο ρυθμός ροής θερμότητας της εσωτερικής θερμικής πηγής k
(παρουσία ανθρώπων, συσκευές, φωτισμός)

isolHiHignH QQQ ,,int,,,, +=
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( ) [ ] tbtQ lusoll ltrk ksolsol ⋅Φ⋅−+⋅Φ= ∑∑ ,,,, )1(

Φsol,k : μηνιαία ροή θερμότητας από ηλιακά κέρδη 
για κάθε δομικό στοιχείο k (διαφανές / αδιαφανές)

Φsol,u,k : μηνιαία ροή θερμότητας από ηλιακά 
κέρδη από το δομικό στοιχείο k από ηλιακό χώρο

btr,l : συντελεστής μείωσης μετάδοσης 
θερμότητας από τον ηλιακό χώρο
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finovhorobsh FFFF ⋅⋅=,Συντελεστής σκίασης
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Δρώσα επιφάνεια
-διαφανή δομικά στοιχεία-

WFglglshsol AFgFA ⋅−⋅⋅= )1(,

Fsh,gl μειωτικός παράγοντας λόγω κινητής σκίασης

ggl συνολική διαπερατότητα του υαλοπίνακα

FF ποσοστό του πλαισίου  στο κούφωμα

ΑW η συνολική επιφάνεια του ανοίγματος



ignHignHihtHindH QnQQ ,,,,,,,, ⋅−=

∑=
12

1
,,, indHndH QQθέρμανση:

Εσωτερικά κέρδη

συνολικά κέρδη μήνα

Μηνιαία εν. ζήτηση

Υπολογισμός ενεργειακών απαιτήσεων: θέρμανση

Ηλιακά θερμικά κέρδη
isolHiHignH QQQ ,,int,,,, +=

( ) [ ] tbtQ lusoll ltrk ksolsol ⋅Φ⋅−+⋅Φ= ∑∑ ,,,, )1(

krkrksolksolkobshksol FIAF ,,,,,,, Φ⋅−⋅⋅=Φ

csessol AURaA ⋅⋅⋅=
αs συντελεστής απορροφητικότητας

Rse η θερμική αντίσταση της εξωτερικής 
επιφάνειας του δομικού στοιχείου (0,04)

U ο συντελεστής θερμοπερατότητας

Αc η συνολική επιφάνεια του δομικού στοιχείου

Δρώσα επιφάνεια
-αδιαφανή δομικά στοιχεία-
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από τα κλιματικά δεδομένα

Ένταση ηλιακής ακτινοβολίας
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Συντελεστής θέασης ουρανού
1: οριζόντια, 0,5: κατακόρυφη επιφάνεια
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Ροή θερμότητας 
λόγω εκπομπής προς τον ουρανό

errcser hAUR θ∆⋅⋅⋅⋅=Φ

Αντίσταση θερμικής μετάβασης αέρα εξωτερικά

συντελεστής θερμοπερατότητας στοιχείου 

συνολική επιφάνεια δομικού στοιχείου

seR
U

cA

rh συντελεστής θερμικής ακτινοβολίας εξωτερικής 
επιφάνειας δομικού στοιχείου (≈ ε · 5W/m²K )

erθ∆ μέση διαφορά θερμοκρασίας αέρα 
περιβάλλοντος και φαινόμενης θερμοκρασίας 
ουρανού (≈ 11°C)
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Συντελεστής αξιοποίησης κερδών 

Μηνιαία εν. ζήτηση

Υπολογισμός ενεργειακών απαιτήσεων: θέρμανση

• Ο συντελεστής «διορθώνει» σφάλματα υπολογισμού τα οποία οφείλονται στο στατικό χαρακτήρα της επίλυσης

• Εισάγει στο μοντέλο επίλυσης το ρόλο της απορρόφησης θερμότητας από τα δομικά στοιχεία του κελύφους (θερμική 
μάζα)

• Μεταβάλλει τη συμμετοχή των εσωτερικών/ηλιακών κερδών, ανάλογα με τα δυναμικά χαρακτηριστικά του κτιρίου

• Υπολογίζεται για κάθε μήνα του έτους

• Εξαρτάται μεταξύ άλλων από τη θερμοχωρητικότητα του κτιρίου

( ) jj kpkkm AcdC ⋅= ∑ ∑ ,

dk το πάχος του δομικού υλικού της στρώσης κ του δομικού 
στοιχείου =min(1/2 πάχους, πάχος ως τη μόνωση, 10cm) 

cp η ειδική θερμοχωρητικότητα του δομικού υλικού της 
στρώσης κ του δομικού στοιχείου  

Αj η εσωτερική επιφάνεια του δομικού στοιχείου



Ενεργειακό ισοζύγιο



Τεχνικά χαρακτηριστικά κτιρίου αναφοράς

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Κτίριο αναφοράς:

Κτίριο με όμοια γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά, χρήση, θέση, 
προσανατολισμό και λειτουργία 
με το εξεταζόμενο, στο οποίο είναι 
δεδομένες οι τιμές:
• για τις θερμοφυσικές ιδιότητες 

των δομικών στοιχείων, 
• τη σκίαση, 
• τον αερισμό, 
• τη θερμική μάζα, 
• τα χαρακτηριστικά των ΗΜ 

εγκαταστάσεων.



Κτίρια με υψηλή ενεργειακή απόδοση: η νέα «τάση»

Κτίρια 
με σχεδόν 
μηδενική 

κατανάλωση 
ενέργειας

Παθητικά 
Κτίρια

«πράσινα» 
κτίρια

Κτίρια 
με μηδενική 
κατανάλωση 

ενέργειας

Κτίρια 
με χαμηλή 

κατανάλωση 
ενέργειας

Κοινό χαρακτηριστικό 
η ελαχιστοποίηση 
των ενεργειακών απαιτήσεων



ισχυρή θερμομόνωση

Επιδιωκόμενοι στόχοι ↔ τρόποι επίτευξης

Μείωση 
θερμικών 
απωλειών

Qc, Qv

εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας 
με διάφορες τεχνικές 
ενταγμένες στο νότο 
με αποδεκτή απόκλιση +- 25ο

Αύξηση 
ηλιακών 
κερδών

Qs

χειμώνας

κουφώματα υψηλής τεχνολογίας

έλεγχος απωλειών αερισμού

-η(Qi + Qs) + (Qc + Qv) = Qm



χρήση υδάτινων στοιχείων

αποτελεσματική σκίαση του κελύφους

Μείωση 
ηλιακών 
κερδών

Qs

καλοκαίρι

εκμετάλλευση θερμοχωρητικότητας

ενίσχυση νυχτερινού αερισμού

χρήση υλικών υψηλής ανακλαστικότητας

υαλοπίνακες υψηλής τεχνολογίας

«Αύξηση»  
θερμικών 
απωλειών

Qc, Qv 

+(Qi + Qs) - η(Qc + Qv) = Qm

Επιδιωκόμενοι στόχοι ↔ τρόποι επίτευξης



Το λογισμικό Τ.Ε.Ε./ Κ.Εν.Α.Κ.

Αναπτύχθηκε από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
Στηρίζεται στην ημι-σταθερή μέθοδο μηνιαίου βήματος



Το λογισμικό Τ.Ε.Ε./ Κ.Εν.Α.Κ.

Μάσκα εισαγωγής δεδομένων

Βιβλιοθήκες

Πυρήνας υπολογισμών

Μάσκα αποτελεσμάτων



Το λογισμικό Τ.Ε.Ε./ Κ.Εν.Α.Κ.

Μάσκα εισαγωγής δεδομένων

Βιβλιοθήκες

Πυρήνας υπολογισμών

Μάσκα αποτελεσμάτων



Το λογισμικό Τ.Ε.Ε./ Κ.Εν.Α.Κ.

Μάσκα εισαγωγής δεδομένων

Βιβλιοθήκες

Πυρήνας υπολογισμών

Μάσκα αποτελεσμάτων

Γενικά 
στοιχεία 

Χρήση, εμβαδό, θερμοχωρητικότητα, κατανάλωση Ζ.Ν.Χ., 
διατάξεις αυτοματισμών & ελέγχου θέρμανσης-ψύξης-Ζ.Ν.Χ., 
διείσδυση αέρα, ανεμιστήρες οροφής. 

Κέλυφος Αδιαφανείς επιφάνειες σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα και σε 
επαφή με το έδαφος, διαφανείς επιφάνειες και εσωτερικές 
διαχωριστικές επιφάνειες.  
Κλίση, προσανατολισμός, εμβαδομετρήσεις, θερμοφυσικές 
ιδιότητες των υλικών, τιμές των συντελεστών θερμοπερατότητας 
και συντελεστές σκίασης. 

Συστήματα Θέρμανση (παραγωγή, δίκτυο διανομής, τερματικές μονάδες, 
βοηθητικά συστήματα): Τεχνικά χαρακτηριστικά, πηγή ενέργειας, 
κάλυψη φορτίων. 

 Ψύξη (παραγωγή, δίκτυο διανομής, τερματικές μονάδες, 
βοηθητικά συστήματα): Τεχνικά χαρακτηριστικά, πηγή ενέργειας, 
κάλυψη φορτίων. 

 Ζ.Ν.Χ. (παραγωγή, δίκτυο διανομής, τερματικές μονάδες, 
βοηθητικά συστήματα):  Τεχνικά χαρακτηριστικά, πηγή ενέργειας, 
κάλυψη φορτίων. 

 Αερισμός: Τεχνικά χαρακτηριστικά συστήματος αερισμού. 
 Ύγρανση (παραγωγή, δίκτυο διανομής, τερματικές μονάδες). 

Τεχνικά χαρακτηριστικά, πηγή ενέργειας, κάλυψη φορτίων. 
 Φωτισμός: Ισχύς, αυτοματισμοί, διατάξεις ασφάλειας . 

Θε
ρμ

ική
 ζώ

νη
 

 Ηλιακοί συλλέκτες: Τύπος, συντελεστής αξιοποίησης ηλιακής 
ακτινοβολίας, επιφάνεια, προσανατολισμός, κλίση, σκίαση. 

 



Το λογισμικό Τ.Ε.Ε./ Κ.Εν.Α.Κ.

Μάσκα εισαγωγής δεδομένων

Βιβλιοθήκες

Πυρήνας υπολογισμών

Μάσκα αποτελεσμάτων

Γενικά στοιχεία Εμβαδό, διείσδυση αέρα 

Μ.
Θ.

Χ.
  

Κέλυφος Αδιαφανείς επιφάνειες σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα και σε 
επαφή με το έδαφος και διαφανείς επιφάνειες: Κλίση, 
προσανατολισμός, εμβαδομετρήσεις, θερμοφυσικές ιδιότητες και 
συντελεστές σκίασης. 

 



Το λογισμικό Τ.Ε.Ε./ Κ.Εν.Α.Κ.

Μάσκα εισαγωγής δεδομένων

Βιβλιοθήκες

Γεωγραφικό πλάτος.
Γεωγραφικό μήκος.
Μέση μηνιαία εξωτερική θερμοκρασία (oC).
Μέση μηνιαία απόλυτη υγρασία (g/kg ξηρού αέρα) του εξωτερικού αέρα.
Μέση μηνιαία ολική ηλιακή ακτινοβολία σε οριζόντιο επίπεδο (kWh/m2).
Μέση μηνιαία ολική ηλιακή ακτινοβολία (kWh/m2) σε κατακόρυφο επίπεδο με προσ.  Β, ΒΑ, Α, ΝΑ, Ν, ΝΔ, Δ & ΒΔ.
Μέση μηνιαία ολική ηλιακή ακτινοβολία (kWh/m2) σε επιφάνεια με κλίση 45o με προσ. Β, ΒΑ, Α, ΝΑ,Ν, ΝΔ, Δ & ΒΔ.

1. Βιβλιοθήκη κλιματικών



Το λογισμικό Τ.Ε.Ε./ Κ.Εν.Α.Κ.

Μάσκα εισαγωγής δεδομένων

Βιβλιοθήκες

Το πετρέλαιο θέρμανσης. 
Το πετρέλαιο κίνησης. 
Το φυσικό αέριο.
Ο ηλεκτρισμός. 
Το υγραέριο.
Η τηλεθέρμανση (από Δ.Ε.Η.). 
Η τηλεθέρμανση (από Α.Π.Ε.). 
Η βιομάζα. 
Η τυποποιημένη βιομάζα. 

2. Βιβλιοθήκη καυσίμων

 Ο συντελεστής μετατροπής της τελικής κατανάλωσης καυσίμου                   
σε κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας.

 Ο συντελεστής μετατροπής της τελικής κατανάλωσης καυσίμου                
σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα kg CO2 /μονάδα καυσίμου.

 Το κόστος καυσίμου, όπως διαμορφώνεται από τις τρέχουσες τιμές.
 Η κατώτερη θερμογόνος δύναμη καυσίμου, MJ/μονάδα βάρους ή όγκου 

καυσίμου.



Το λογισμικό Τ.Ε.Ε./ Κ.Εν.Α.Κ.

Μάσκα εισαγωγής δεδομένων

Βιβλιοθήκες

Περίοδος λειτουργίας θέρμανσης & ψύξης.
Τυπικό ωράριο λειτουργίας. 
Εσωτερική θερμοκρασία.
Εσωτερική σχετική υγρασία.
Απαιτούμενος νωπός αέρας.
Τυπική κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης.
Εκλυόμενη θερμότητα χρηστών. 
Θερμική ισχύς ηλεκτρικών συσκευών / εξοπλισμού. 
Ελάχιστη εγκατεστημένη ισχύς γενικού φωτισμού.
Ετήσιες ώρες λειτουργίας κατά τη διάρκεια ύπαρξης διαθέσιμου φυσικού φωτισμού.
Ετήσιες ώρες λειτουργίας κατά την διάρκεια μη ύπαρξης φυσικού φωτισμού.

3. Βιβλιοθήκη τυπικών τιμών



Το λογισμικό Τ.Ε.Ε./ Κ.Εν.Α.Κ.

Μάσκα εισαγωγής δεδομένων

Βιβλιοθήκες

Πυρήνας υπολογισμών

Μάσκα αποτελεσμάτων



Το λογισμικό Τ.Ε.Ε./ Κ.Εν.Α.Κ.

Μάσκα εισαγωγής δεδομένων

Βιβλιοθήκες

Πυρήνας υπολογισμών

Μάσκα αποτελεσμάτων

















Ελάχιστες προδιαγραφές κτιρίων αναφορικά με: 

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

τον αρχιτεκτονικό 
σχεδιασμό το κτιριακό κέλυφος τις ΗΜ εγκαταστάσειςτον αρχιτεκτονικό 
σχεδιασμό 



Ελάχιστες προδιαγραφές κτιρίων αναφορικά με: 

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

τον αρχιτεκτονικό 
σχεδιασμό το κτιριακό κέλυφος τις ΗΜ εγκαταστάσειςτο κτιριακό κέλυφος



Ελάχιστες προδιαγραφές κτιρίων αναφορικά με: 

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

τον αρχιτεκτονικό 
σχεδιασμό το κτιριακό κέλυφος τις ΗΜ εγκαταστάσειςτο κτιριακό κέλυφος

Για κάθε δομικό στοιχείο Για όλο το κτιριακό κέλυφος

ΈΛΕΓΧΟΙ

Συντελεστής θερμοπερατότητας (U)  
κάθε δομικού στοιχείου

ΈΛΕΓΧΟΣ α

Συντελεστής θερμοπερατότητας (U)  
όλου του κτιρίου

ΈΛΕΓΧΟΣ β



Ελάχιστες προδιαγραφές κτιρίων αναφορικά με: 

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

τον αρχιτεκτονικό 
σχεδιασμό το κτιριακό κέλυφος τις ΗΜ εγκαταστάσεις

 Οι απαιτήσεις για νωπό αέρα στα κτήρια του τριτογενή τομέα θα καλύπτονται μέσω μηχανικού 
αερισμού (προσαγωγή νωπού αέρα, ή κεντρική κλιματιστική μονάδα διαχείρισης αέρα (ΚΚΜ). 
Κάθε σύστημα μηχανικού αερισμού που εγκαθίστανται στο κτίριο με παροχή νωπού αέρα ≥ 60%, 
επιτυγχάνει ανάκτηση θερμότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.

 Τα δίκτυα διανομής και οι αεραγωγοί κλιματισμού πρέπει να είναι θερμομονωμένα.

 Τα δίκτυα διανομής διαθέτουν σύστημα αντιστάθμισης (κάλυψη μερικών φορτίων) ή άλλο
ισοδύναμο σύστημα μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας υπό μερικό φορτίο.

 Για επανακυκλοφορία του ΖΝΧ ρύθμιση στροφών κυκλοφορητή (βάσει ζήτησης).

 Σε όλα τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια, υποχρεωτική κάλυψη του 60% για ΖΝΧ από
ηλιοθερμικά συστήματα. Εκτός αν καλύπτεται από ΑΠΕ, τηλεθέρμανση, ΣΗΘ ή Α.Θ.

 Ο γενικός φωτισμός στα κτίρια τριτογενή τομέα έχει ελάχιστη ενεργειακή απόδοση 55 lumen/W.
Έλεγχος με χωριστούς διακόπτες για επιφάνεια μεγαλύτερη από 15m2. Δυνατότητα σβέσης του
50% των λαμπτήρων σε χώρους με φυσικό φωτισμό.

 Σε περιπτώσεις κατανομής δαπανών: αυτονομία θέρμανσης, ψύξης & θερμιδομέτρηση.

 Απαιτείται θερμοστατικός έλεγχος ανά θερμική ζώνη κτηρίου.



Περιεχόμενα μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Τεκμηρίωση 
αρχιτεκτονικού 
σχεδιασμού 
με βάση 
τις αρχές 
βιοκλιματικού 
σχεδιασμού

Έλεγχος θερμικής 
επάρκειας 
κελύφους

Τεκμηρίωση 
σχεδιασμού ΗΜ 
εγκαταστάσεων

Υπολογισμός 
κατανάλωσης 
πρωτογενούς 

ενέργειας 
για θέρμανση, 
ψύξη, ΖΝΧ & 

φωτισμό
Ένταξη του κτιρίου σε 

μια ενεργειακή 
κατηγορία



Ενεργειακές επιθεωρήσεις

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων



Περιεχόμενα πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων



Πηγές

Κ.Εν.Α.κ.

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701

ISO 13790

Κ. Τσικαλουδάκη: παρουσιάσεις στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των ενεργειακών επιθεωρητών

Θ. Θεοδοσίου: παρουσιάσεις στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των ενεργειακών επιθεωρητών

Α. Γαγλία, Κ. Λάσκος, Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (παράδειγμα), Τ.Ε.Ε., 2010 



Κατερίνα Τσικαλουδάκη
Δρ πολιτικός μηχανικός, επίκουρη καθηγήτρια

Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. 

Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
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