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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

Η Ευρωπαώκό Ϊνωςη ύςτερα από μελϋτεσ διαπύςτωςε πωσ ο τομϋασ τησ 

κατοικύασ και ο τριτογενόσ τομϋασ, το μεγαλύτερο μϋροσ των οπούων εύναι 

κτύρια, αντιπροςωπεύει περιςςότερο από το 40% τησ τελικόσ κατανϊλωςησ 

ενϋργειασ ςτην Ευρωπαώκό Κοινότητα και αναπτύςςεται ςυνεχώσ, τϊςη που 

πρόκειται να αυξόςει την ενεργειακό κατανϊλωςη και, κατϊ ςυνϋπεια, τισ 

εκπομπϋσ διοξειδύου του ϊνθρακα, γεγονόσ που οδόγηςε το Ευρωπαώκό 

Κοινοβούλιο και το υμβούλιο τησ 16ησ Δεκεμβρύου 2002 ςτην Οδηγύα 

2002/91/ΕΚ που αφορϊ την ενεργειακό απόδοςη των κτιρύων. 

Η Ελλϊδα εξϋδωςε τον Κανονιςμό Ενεργειακόσ Απόδοςησ Κτιρύων (Κ.Εν.Α.Κ.) με 

τον Νόμο 3661/2008 «Μϋτρα για τη μεύωςη τησ ενεργειακόσ κατανϊλωςησ των 

κτιρύων και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ  Α΄ 89). 

Βϋβαια, την 19η Μϊιου 2010 το Ευρωπαώκό υμβούλιο και το Ευρωπαώκό 

Κοινοβούλιο διαπιςτώνοντασ πωσ ο κτιριακόσ τομϋασ εξακολουθούςε να 

διευρύνεται ςυνεχώσ, πρϊγμα που μετϊ βεβαιότητοσ θα αύξανε την ενεργειακό 

του κατανϊλωςη, εξϋδωςε την Οδηγύα 2010/31/ΕΕ.  

Ϊτςι η Ελλϊδα θϋςπιςε τον ν. 4122/2013 με ςκοπό να εναρμονύζεται η ελληνικό 

νομοθεςύα με την Οδηγύα 2010/31/ΕΕ «Για την ενεργειακό απόδοςη των 

κτιρύων (αναδιατύπωςη)» (ΕΕ L153 τησ 18.6.2010), η οπούα αντικαθιςτϊ την 

προγενϋςτερη Οδηγύα 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του 

υμβουλύου τησ 16ησ Δεκεμβρύου 2002, που ενςωματώθηκε ςτο εθνικό δύκαιο 

τησ χώρασ με το ν. 3661/2008 (Α΄89). 

Λόγω των παραπϊνω ςαν αντικεύμενο τησ παρούςασ πτυχιακόσ εργαςύασ 

επιλϋχθηκε το Εθνικό άδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), το οπούο καταςκευϊςτηκε το 1968 

ςτο κϋντρο τησ Αθόνασ και ϋχει ωσ κύριο ςκοπό την διεξαγωγό ερευνών ςε 

επιςτημονικούσ τομεύσ. 

Θα πραγματοποιηθεύ μελϋτη των ςτοιχεύων και ειςαγωγό δεδομϋνων του 

κτιρύου ςτο λογιςμικό ΣΕΕ ΚΕΝΑΚ για να καταλόξουμε ςε πιθανϊ ςενϊρια για 

την ενεργειακό αναβϊθμιςη του κτιρύου. 
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SUMMARY 

After certain studies, European Union has found out that both domestic and 

tertiary sector, whose the greatest part consists of buildings, represents over 

40% of the final European Community's energy consumption and is constantly 

developed, suggesting that shall increase energy consumption and consequently 

carbon dioxide emissions, which obligated both the European Parliament and the 

Council of December 16th 2002  to issue the Directive 2002/91/EC, concerning, 

other buildings' energy efficiency. 

Greece has issued the Buildings' Energy Efficiency Regulation, by the Law 

3661/2008 "Measures for reducing buildings' energy consumption and other 

provisions" (GG A' 89). 

However, on May 9th 2010, both European Council and European Parliament, 

discovering that building sector continued to expand, which would certainly 

increase its energy consumption, has issued Directive 2010/31/EU.  

Therefore, Greek State has enacted L. 4122/2013 for balancing Greek legislation 

with Directive 2010/31/EU "For buildings' energy consumption 

(reformulation)" (EU L153 of 18.6.2010), which replaces previous Directive 

2002/91/ΕΚ of European Parliament and Council of December 16th 2002, which 

has been incorporated to the state's national law by L. 3661/2008 (A΄89). 

Because of the aforesaid, the National Hellenic Research Foundation (NHRF) has 

been selected as the object of the present thesis, which was constructed in 1968, 

in Athens downtown and its objective is the research in scientific fields.  

A study of all those data, as well as data entry of the building in TEE KENAK 

software will be carried out, for coming to all possible cases regarding building's 

energy improvement. 

 

  



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΨΡΗΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΕΡΕΤΝΨΝ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Σ.  

 
 

3 
 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΟΠΟ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ......................................... 8 

2. ΙΣΟΡΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ .......................................................................................... 8 

2.1 Ειςαγωγό ........................................................................................................................... 8 

2.2 Ο ςκοπόσ ύδρυςησ του ΕΙΕ .......................................................................................... 8 

2.3 Μελϋτη και καταςκευό του κτιρύου ........................................................................ 9 

3. ΚΕΝΑΚ – ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ........................................................................ 18 

3.1 Ειςαγωγό ......................................................................................................................... 18 

3.2 Ενεργειακό κατανϊλωςη και εξοικονόμηςη ..................................................... 18 

3.3 Νομοθεςύα Κ.Εν.Α.Κ. .................................................................................................... 20 

3.4 Πιςτοποιητικό Ενεργειακόσ Απόδοςησ (ΠΕΑ) ................................................. 25 

4. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΨΡΗΗ ....................................................................... 30 

4.1 Ειςαγωγό ......................................................................................................................... 30 

4.2 υλλογό ςτοιχεύων και παρουςύαςη κτιρύου .................................................... 30 

4.3 Γεωγραφικόσ προςδιοριςμόσ μϋςω τησ ιςτοςελύδασ του ΕΚΦΑ ............... 37 

4.4 Ειςαγωγό δεδομϋνων ςτο λογιςμικό ΣΕΕ-ΚΕΝΑΚ ......................................... 39 

4.5 Αποτελϋςματα Ενεργειακόσ Επιθεώρηςησ ........................................................ 57 

5. ΕΝΑΡΙΑ ΒΕΛΣΙΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ ΚΣΙΡΙΟΤ ........ 62 

5.1 Ειςαγωγό ......................................................................................................................... 62 

5.2 Διαμόρφωςη ςεναρύων .............................................................................................. 62 

5.3 ύγκριςη αποτελεςμϊτων των ςεναρύων .......................................................... 70 

5.4 υμπϋραςμα ................................................................................................................... 74 

6. ΕΚΔΟΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ ............... 75 

6.1 Ϊκθεςη δεδομϋνων ...................................................................................................... 77 

6.2 Ϊκθεςη αποτελεςμϊτων ........................................................................................... 89 

 

  



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΨΡΗΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΕΡΕΤΝΨΝ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Σ.  

 
 

4 
 

ΦΗΜΑΣΑ 

χόμα 1 Οικόπεδο ΕΙΕ .................................................................................................................... 9 

χόμα 2 Εμβαδό οικοπϋδου ....................................................................................................... 10 

χόμα 3 Η αρχικό πρόταςη των μελετητών ....................................................................... 11 

χόμα 4 Η αρχικό πρόταςη των μελετητών ....................................................................... 11 

χόμα 5 Η φυςιολογύα του κτιρύου των εργαςτηρύων ................................................... 15 

χόμα 6 Σελικό ςύςτημα ςωληνώςεων και αγωγών ...................................................... 16 

χόμα 7 Σελικό αρτηριακό και πνευμονικό ςύςτημα – προοπτικό εςωτερικού . 16 

χόμα 8 ύςτημα φϋροντοσ ςκελετού .................................................................................. 17 

χόμα 9 Ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ................................................................................. 18 

χόμα 10 Σοπογραφικό απόςπαςμα - ΕΘΝΙΚΟ ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ & 

ΦΑΡΣΟΓΡΑΥΗΗ Α.Ε. ................................................................................................................... 32 

χόμα 11 Τφιςτϊμενο κτύριο .................................................................................................... 32 

χόμα 12 ΝΑ όψη κτιρύου  ......................................................................................................... 33 

χόμα 13 ΒΔ όψη κτιρύου ........................................................................................................... 33 

χόμα 14 Κϊτοψη ιςογεύου κτιρύου. ...................................................................................... 34 

χόμα 15 Κϊτοψη υπογεύου κτιρύου. ..................................................................................... 35 

χόμα 16 Κϊτοψη τυπικού ορόφου κτιρύου ....................................................................... 35 

χόμα 17 Προςανατολιςμόσ πλευρών κτιρύου .................................................................. 36 

χόμα 18 Γεωγραφικόσ προςδιοριςμόσ οικοπϋδου ........................................................ 37 

χόμα 19 Αρχικό οθόνη λογιςμικού ....................................................................................... 39 



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΨΡΗΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΕΡΕΤΝΨΝ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Σ.  

 
 

5 
 

χόμα 20 Οθόνη επιλογόσ «Κτύριο - Γενικϊ» ...................................................................... 41 

χόμα 21 Οθόνη «Ύδρευςη, αποχϋτευςη, ϊρδευςη» ...................................................... 42 

χόμα 22  Ανελκυςτόρεσ ............................................................................................................ 43 

χόμα 23 Οθόνη «Ανελκυςτόρεσ» ........................................................................................... 43 

χόμα 24 Οθόνη «Ζώνη 1 - Γενικϊ» ........................................................................................ 45 

χόμα 25 Οθόνη «Ζώνη 1 - Κϋλυφοσ» ................................................................................... 46 

χόμα 26 ΝΑ πλευρϊ - υπολογιςμόσ F_hor.......................................................................... 48 

χόμα 27 ΝΔ πλευρϊ - υπολογιςμόσ F_hor .......................................................................... 49 

χόμα 28 ΒΑ πλευρϊ - υπολογιςμόσ F_hor .......................................................................... 49 

χόμα 29 υςτόματα θϋρμανςησ ............................................................................................ 51 

χόμα 30 υςτόματα ψύξησ ...................................................................................................... 52 

χόμα 31 Μηχανικόσ αεριςμόσ ................................................................................................. 52 

χόμα 32 ύςτημα ΖΝΦ ............................................................................................................... 54 

χόμα 33 υςτόματα Υωτιςμού ............................................................................................. 55 

χόμα 34 Μη θερμαινόμενοσ χώροσ ....................................................................................... 56 

χόμα 35 Αποτελϋςματα – Ενεργειακό Κατϊταξη ........................................................... 58 

χόμα 36 Τπϊρχον κτύριο – Πρωτογενόσ ενϋργεια ανϊ τελικό χρόςη ..................... 59 

χόμα 37 Αποτελϋςματα – Απαιτόςεισ, Κατανϊλωςη για υπϊρχον κτύριο ............ 60 

χόμα 38 Αποτελϋςματα – Οικονομοτεχνικό Ανϊλυςη .................................................. 61 

χόμα 39 Αποτελϋςματα – ενϊριο 1 .................................................................................... 64 

χόμα 40 ενϊριο 1 -  Πρωτογενόσ ενϋργεια ανϊ τελικό χρόςη ................................. 65 



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΨΡΗΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΕΡΕΤΝΨΝ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Σ.  

 
 

6 
 

χόμα 41 Αποτελϋςματα – Απαιτόςεισ, Κατανϊλωςη για ενϊριο 1 ....................... 66 

χόμα 42 ενϊριο 1- Κόςτοσ ..................................................................................................... 66 

χόμα 43 Αποτελϋςματα – ενϊριο 2 .................................................................................... 67 

χόμα 44 ενϊριο 2 -  Πρωτογενόσ ενϋργεια ανϊ τελικό χρόςη ................................. 68 

χόμα 45 Αποτελϋςματα – Απαιτόςεισ, Κατανϊλωςη για ενϊριο 2 ....................... 69 

χόμα 46 ενϊριο 2- Κόςτοσ ..................................................................................................... 69 

χόμα 47 υνολικό ενεργειακό κατανϊλωςη - Διϊγραμμα .......................................... 70 

χόμα 48 Κατανϊλωςη ενϋργειασ αναλυτικϊ για τελικό χρόςη – Διϊγραμμα ...... 71 

χόμα 49 Λειτουργικό κόςτοσ – Διϊγραμμα ....................................................................... 72 

χόμα 50 Εκτιμούμενο αρχικό κόςτοσ επϋνδυςησ ........................................................... 73 

χόμα 51 Κόςτη και περύοδοσ αποπληρωμόσ .................................................................... 74 

 

  



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΨΡΗΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΕΡΕΤΝΨΝ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Σ.  

 
 

7 
 

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΟΠΟ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ 

Ψσ αντικεύμενο τησ παρούςασ εργαςύασ επιλϋχθηκε το Εθνικό άδρυμα Ερευνών 

(ΕΙΕ) με ϋτοσ καταςκευόσ το 1967. Σο ΕΙΕ διαθϋτει πρωτοποριακό 

αρχιτεκτονικό δομό για την εποχό του, με καλό προςανατολιςμό. Παρϊ την καλό 

του κατϊςταςη, το κτύριο δεν μπορεύ να θεωρηθεύ ενεργειακϊ αποδοτικό, καθώσ 

υπϊρχει μεγϊλη ενεργειακό κατανϊλωςη. 

Ο κτιριακόσ τομϋασ καταναλώνει το 40% τησ ενϋργειασ ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη. 

Η ενεργειακό κατανϊλωςη πρόκειται να αυξηθεύ ακόμα περιςςότερο, καθώσ ο 

τομϋασ αυτόσ ςυνεχώσ διευρύνεται. Ϊτςι, η Ευρώπη εξϋδωςε την Οδηγύα 

2002/91/ΕΚ με ςκοπό την εξοικονόμηςη ενϋργειασ και την αντιμετώπιςη του 

φαινομϋνου τησ κλιματικόσ αλλαγόσ. την Ελλϊδα ενςωματώθηκαν οι 

ευρωπαώκϋσ οδηγύεσ  ςτη νομοθεςύα τησ με το ψόφιςμα του Νόμου 3661/2008, 

που εφαρμόςτηκε τον Οκτώβριο του 2010.  

Βϊςη του νόμου αυτού, θεςμοθετόθηκε ο Κανονιςμόσ Ενεργειακόσ Απόδοςησ 

Κτιρύων (ΚΕΝΑΚ). ύμφωνα με τον κανονιςμό, εύναι απαραύτητη η Ενεργειακό 

Επιθεώρηςη ςε κϊθε κτύριο από πιςτοποιημϋνουσ ενεργειακούσ επιθεωρητϋσ 

και η ϋκδοςη Πιςτοποιητικού Ενεργειακόσ Απόδοςησ (ΠΕΑ).  

Η ενεργειακό επιθεώρηςη ϋχει ωσ ςτόχο την μελϋτη ενόσ κτιρύου, την 

κατϊταξό του ςε μύα ενεργειακό κατηγορύα και τϋλοσ την πρόταςη 

ςεναρύων για τη βελτύωςη τησ ενεργειακόσ του απόδοςησ.  

Σα παραπϊνω πραγματοποιούνται με το πρόγραμμα ΣΕΕ ΚΕΝΑΚ, λαμβϊνοντασ 

υπόψη τισ τεχνικϋσ οδηγύεσ του Σεχνικού Επιμελητηρύου Ελλϊδοσ. 

Η παρούςα πτυχιακό εργαςύα ϋχει ωσ αντικεύμενο την Ενεργειακό Επιθεώρηςη 

του Εθνικού Ιδρύματοσ Ερευνών, ϋνα κτύριο τριτογενούσ τομϋα που βρύςκεται 

ςτο κϋντρο τησ Αθόνασ. κοπόσ εύναι η κατανόηςη των βημϊτων που ακολουθεύ 

ϋνασ ενεργειακόσ επιθεωρητόσ για την ϋκδοςη του ενεργειακού πιςτοποιητικού 

ςύμφωνα με την υφιςτϊμενη νομοθεςύα. 
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2. ΙΣΟΡΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

2.1 Ειςαγωγό 

ε αυτό το κεφϊλαιο θα πραγματοποιηθεύ μια ιςτορικό αναδρομό για το Εθνικό 

άδρυμα Ερευνών, το οπούο αρχικϊ ονομαζόταν Βαςιλικό άδρυμα Ερευνών, 

καθώσ ιδρύθηκε με το Βαςιλικό διϊταγμα τησ 9ησ Οκτωβρύου το 1958. Θα 

αναφερθούν οι λόγοι και οι ςτόχοι ύδρυςησ, καθώσ και η πορεύα καταςκευόσ 

του. 

2.2 Ο ςκοπόσ ύδρυςησ του ΕΙΕ 

Σο Βαςιλικό άδρυμα Ερευνών ιδρύθηκε με κύριο ςκοπό την εξαςφϊλιςη ενόσ 

ερευνητικού κϋντρου που αφορϊ τουσ τομεύσ των φυςικών αλλϊ και των ηθικών 

επιςτημών. Η αρχικό ιδϋα όταν η δημιουργύα μιασ βιβλιοθόκησ διεθνών 

επιςτημονικών περιοδικών εκδόςεων και βιβλύων. Ϊνασ από τουσ ιδρυτϋσ, ο Κ.Θ. 

Δημαρϊσ, ϋδωςε το όνομϊ του ςτην Βιβλιοθόκη με ειδικό τελετό τον 

Υεβρουϊριο του 1993.1 

Σο Εθνικό άδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) όπωσ ονομϊζεται ςόμερα, αποτελεύται από 

τρύα ερευνητικϊ Ινςτιτούτα, ϋνα που αφορϊ τισ Ανθρωπιςτικϋσ Επιςτόμεσ, δύο 

που αφορούν τισ Θετικϋσ Επιςτόμεσ και την υπηρεςύα «Εθνικό Κϋντρο 

Σεκμηρύωςησ» (ΕΚΣ). Όςον αφορϊ τισ Ανθρωπιςτικϋσ Επιςτόμεσ, υπϊρχει το 

Ινςτιτούτο Ιςτορικών Ερευνών που ερευνϊ την πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό 

και πολιτιςτικό ιςτορύα του ελληνικού χώρου από την αρχαιότητα μϋχρι και 

ςόμερα και οδηγεύ ςε νϋεσ γνώςεισ, ςυμβϊλλοντασ ςτην εθνικό αυτογνωςύα. Σα 

Ινςτιτούτα των Θετικών Επιςτημών κϊνουν ϋρευνεσ ςε φυςικό, χημεύα, 

επιςτόμη υλικών, βιολογύα με ςτόχο να αναπτύξουν προώόντα και υπηρεςύεσ που 

θα βελτιώςουν την οικονομικό και κοινωνικό ανϊπτυξη. Σϋλοσ, το ΕΚΣ 

περιλαμβϊνει την Βιβλιοθόκη Επιςτόμησ και Σεχνολογύασ που βοηθϊ την 

επιςτημονικό κοινότητα παρϋχοντασ τισ απαραύτητεσ πληροφορύεσ που 

χρειϊζονται για τισ ϋρευνεσ.2 

                                                           
1 http://www.ekt.gr/el/library/building 
2 http://www.eie.gr/about-gr.html 
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2.3 Μελϋτη και καταςκευό του κτιρύου 

Με την ύδρυςη του Εθνικού Ιδρύματοσ Ερευνών το 1958, όταν απαραύτητη η 

καταςκευό ενόσ ιδιόκτητου κτιρύου, ώςτε να υπϊρξουν οι κατϊλληλεσ 

εγκαταςτϊςεισ  και εξοπλιςμόσ για τουσ ερευνητϋσ.3 

Σην μελϋτη του κτιρύου ανϋλαβαν οι αρχιτϋκτονεσ Δημότρησ Πικιώνησ και 

Κωνςταντύνοσ Δοξιϊδησ. Η οικοδομικό ϊδεια εγκρύθηκε ςτισ 22 Απριλύου 1964 

και η ανϋγερςό του ξεκύνηςε το 1965. Σο γόπεδο που παραχωρόθηκε από την 

ελληνικό κυβϋρνηςη για την δημιουργύα του ΕΙΕ βριςκόταν ςτο κϋντρο των 

Αθηνών, περιβαλλόμενο από την λεωφόρο Βαςιλϋωσ Κωνςταντύνου, Βαςιλϋωσ 

Γεωργύου, την οδό Ριζϊρη και την οδό Μελϊ που δεν ϋχει διαμορφωθεύ ςτην 

πραγματικότητα. Σο οικόπεδο εύχε ςυνολικό ϋκταςη 11.124,00 m2. 

 

χόμα 1 Οικόπεδο ΕΙΕ 

 

 

                                                           
3 http://library.tee.gr/digital/architectoniki/1967/archit_1967_65_66_40.pdf 
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χόμα 2 Εμβαδό οικοπϋδου 
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Η αρχικό ιδϋα όταν να καταςκευαςτεύ ϋνα γυϊλινο κτύριο με παραβολικό ςτϋγη 

ςτο αμφιθϋατρο, κϊτι που τελικϊ δεν ςυνϋβη. Οι καταςκευαςτϋσ ακολούθηςαν 

τον χαρακτηριςτικό ςχεδιαςμό τησ «ςχολόσ» Δοξιϊδη, δηλαδό ϋνα ϊκαμπτο και 

ςυμπαγϋσ κτύριο που οδόγηςε ςτο «επιβλητικό ςύγχρονο κτύριο αξιώςεων».4 

 

 

χόμα 3 Η αρχικό πρόταςη των μελετητών 

 

 

χόμα 4 Η αρχικό πρόταςη των μελετητών 

 

                                                           
4
  http://www.eie.gr/archaeologia/gr/arxeio_more.aspx?id=13
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Σο ΕΙΕ αποτελεύται από τρύα βαςικϊ τμόματα:  

Σο πρώτο που περιλαμβϊνει τα γραφεύα τησ Διούκηςησ, τα γραφεύα και τα 

εργαςτόρια των επιςτημονικών ινςτιτούτων και κϋντρων, το δεύτερο το οπούο 

περιλαμβϊνει τη Βιβλιοθόκη Επιςτημονικών Περιοδικών και το τρύτο που 

απαρτύζεται από την αύθουςα διαλϋξεων. 

Πιο αναλυτικϊ, ςτον πρώτο όροφο αρχικϊ υπόρχαν τα εργαςτόρια Υυςικόσ, 

ςτον δεύτερο τα εργαςτόρια Βιολογύασ και Ανϊλυςησ, ςτον τρύτο τα εργαςτόρια 

Φημεύασ, ςτον τϋταρτο τα γραφεύα Διούκηςησ και ςτον πϋμπτο οι χώροι των 

Κϋντρων Νεοελληνικών, Βυζαντινών και Οικονομικών. 

το ιςόγειο περιλαμβϊνονταν βοηθητικϊ γραφεύα και αρχεύα και τϋλοσ ςτο 

υπόγειο υπϊρχουν αποθόκεσ, εργαςτόρια και μηχανοςτϊςιο – λεβητοςτϊςιο.  

Σο 1990 προςτϋθηκε ςτο κτύριο και 6οσ όροφοσ.  

Η αύθουςα διαλϋξεων ϋχει χωρητικότητα 160 ατόμων, με εγκαταςτϊςεισ για την 

δυνατότητα επύδειξησ πειραμϊτων, προβολό ταινιών και ςύγχρονη μετϊφραςη 

των ομιλιών ςε τρεισ ϊλλεσ γλώςςεσ.5 

Σο ινςτιτούτο Υυςικών Επιςτημών ϋχει περύπλοκεσ εγκαταςτϊςεισ και εύναι ϋνα 

αρκετϊ ςύνθετο κτύριο, γεγονόσ που κϊνει την καταςκευό του από τισ πιο 

ακριβϋσ. 

 Λόγω αυτών, κατϊ την δημιουργύα του όταν απαραύτητο να βρεθεύ μια λύςη η 

οπούα να εύναι οικονομικό αλλϊ ταυτόχρονα και λειτουργικό για τισ 

εργαςτηριακϋσ ϋρευνεσ.  

Ϊτςι, ο τύποσ κτιρύου που επιλϋχθηκε αποτελεύται από μονϊδεσ εργαςύασ που 

ονομϊζονται «βαςικϊ λειτουργικϊ MODULES».  

Κϊθε MODULE περιλαμβϊνει όλεσ τισ εγκαταςτϊςεισ που εύναι απαραύτητεσ για 

να καταςτόςουν το κτύριο ωσ ϋνα ανεξϊρτητο χώρο ό ωσ βϊςη ενόσ ευρύτερου 

ςχηματιςμού παρόμοιων μονϊδων.  

 

                                                           
5 http://library.tee.gr/digital/architectoniki/1967/archit_1967_65_66_40.pdf 
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Επομϋνωσ, όταν αναγκαύο να υπϊρξει ο παρακϊτω εξοπλιςμόσ:  

 Υυςικόσ και τεχνητόσ φωτιςμόσ. 

 Θϋρμανςη, αεριςμόσ, κλιματιςμόσ (εφόςον εύναι αναγκαύοσ) μαζύ με 

ςύςτημα απομϊκρυνςησ των καπνών. 

 Ηλεκτρικό ρεύμα ςτισ αναγκαύεσ τϊςεισ. 

 Πλόρεσ δύκτυο εγκαταςτϊςεων παροχόσ αεριόφωτοσ, πεπιεςμϋνου αϋρα, 

απεςταγμϋνου νερού. 

 ύςτημα αποχϋτευςησ. 

 Εύςοδοσ – Έξοδοσ αςφαλεύασ.  

Σο βαςικό MODULE ϋχει φτιαχτεύ ωσ ϋνα τυποποιημϋνο και επαναλαμβανόμενο 

ςτοιχεύο και περιλαμβϊνει την επύπλωςη, τισ εγκαταςτϊςεισ και οτιδόποτε ϊλλο 

χρειϊζεται για τισ εργαςτηριακϋσ ϋρευνεσ. 

Αυτό το ςχϋδιο ϋχει ωσ ςκοπό την αποφυγό δραςτικών μετατροπών ςτην 

καταςκευό ό την διατϊραξη των υφιςτϊμενων εγκαταςτϊςεων.6 

Οι καταςκευαςτϋσ ϋπρεπε να βρουν μια λύςη ώςτε να μπορϋςουν να 

ςυνυπϊρξουν τα επιμϋρουσ ςτοιχεύα του κτιρύου για να επιτευχθεύ η πλόρησ 

λειτουργύα τουσ και να μην μειωθεύ το εύροσ τησ ςκοπιμότητϊσ τουσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 «Βαςιλικόν άδρυμα Ερευνών: προμελϋτη» Πικιώνησ, Δ. Π. , Δοξιϊδησ, Κ. Α. , 1962 
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Η φυςιολογύα του κτιρύου των εργαςτηρύων και τα ςτοιχεύα που περιλαμβϊνει 

εύναι: 

 Ο ςκελετόσ (φϋρον ςύςτημα). 

 Οι επιδερμύδεσ (ό skins, δηλαδό τα μη φϋροντα ςτοιχεύα, οι διαχωριςτικού 

τούχοι και τα παρϊθυρα). 

 Σο αρτηριακό και το φλεβικό ςύςτημα (δύκτυα εγκαταςτϊςεων, 

διανομόσ, τροφοδοςύασ και αποχϋτευςησ). 

 Σο πνευμονικό ςύςτημα (αεριςμόσ, κλιματιςμόσ, καπνοδόχοι).7 

                                                           
7 «Βαςιλικόν άδρυμα Ερευνών: προμελϋτη» Πικιώνησ, Δ. Π. , Δοξιϊδησ, Κ. Α. , 1962 



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΨΡΗΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΕΡΕΤΝΨΝ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Σ.  

 
 

15 
 

 

χόμα 5 Η φυςιολογύα του κτιρύου των εργαςτηρύων 
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Σα τϋςςερα βαςικϊ ςτοιχεύα που ςυμμετϋχουν ςτην καταςκευό του κτιρύου 

ςυςχετύζονται μεταξύ τουσ, για τον λόγο αυτό όταν αναγκαύο να βρεθεύ μια λύςη 

που θα ςυνδύαζε τα παραπϊνω. Ϊτςι, οι μελετητϋσ ςκϋφτηκαν μια ποικιλύα 

λύςεων, κϊθε μια από τισ οπούεσ θα ϋδινε ϊλλο χαρακτόρα ςτο κτύριο. 

Λαμβϊνοντασ υπόψη όλεσ τισ λύςεισ που προτϊθηκαν για τα ςυςτόματα των 

εργαςτηρύων, οι μελετητϋσ κατϋληξαν ςτην πολιτικό ςχεδύου που φαύνεται 

παρακϊτω:  

 

χόμα 6 Σελικό ςύςτημα ςωληνώςεων και αγωγών 

 

χόμα 7 Σελικό αρτηριακό και πνευμονικό ςύςτημα – προοπτικό εςωτερικού 
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Σον φϋροντα ςκελετό αποτελούν: 

 Σα ςύνθετα υποςτυλώματα τα οπούα ϋχουν ϋνα διϊκενο ςτο εςωτερικό 

τουσ για την εγκατϊςταςη των ςωληνώςεων. 

 Σα αντιςειςμικϊ τοιχύα που βρύςκονται παρϊλληλα με τον διϊδρομο. 

 Οι προεντεταμϋνεσ αμφιϋρειςτεσ πλϊκεσ. 

 Οι κατακόρυφοι αγωγού εντόσ των υποςτυλωμϊτων.8 

 

 

χόμα 8 ύςτημα φϋροντοσ ςκελετού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 «Βαςιλικόν άδρυμα Ερευνών: προμελϋτη» Πικιώνησ, Δ. Π. , Δοξιϊδησ, Κ. Α. , 1962 
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3. ΚΕΝΑΚ – ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

3.1 Ειςαγωγό  

ε αυτό το κεφϊλαιο αναφϋρεται η αύξηςη τησ ενεργειακόσ κατανϊλωςησ, η 

ςημαςύα τησ και η αναγκαιότητα για την αντιμετώπιςό τησ, καθώσ και η 

αναγκαιότητα για εξοικονόμηςη ενϋργειασ. 

Επύςησ αναλύεται η νομοθεςύα που θεςπύςτηκε ςτην Ευρώπη προκειμϋνου να 

μειωθεύ η ενεργειακό κατανϊλωςη των κτιρύων. 

3.2 Ενεργειακό κατανϊλωςη και εξοικονόμηςη 

Ϋδη από τισ αρχϋσ του 1970, οι περιβαλλοντικϋσ επιπτώςεισ τησ παραγωγόσ και 

χρόςησ ενϋργειασ απαςχολούν ςε μεγϊλο βαθμό την ανθρωπότητα. 

Η ενεργειακό κατανϊλωςη χρόζει αντιμετώπιςησ, καθώσ ευθύνεται για τα 

μεγϊλα κοινωνικϊ και πολιτικϊ προβλόματα που αντιμετωπύζουμε ςτην εποχό 

μασ. Με την ςυνεχό ανϊπτυξη τησ τεχνολογύασ και των βιομηχανικών μονϊδων, 

αναπτύςςεται εξύςου και ο κτιριακόσ τομϋασ, ο οπούοσ ϋχει διαπιςτωθεύ πωσ 

αντιπροςωπεύει το 40% τησ κατανϊλωςησ ενϋργειασ ςτην Ευρώπη.  

Για την αντιμετώπιςη του ζητόματοσ τησ κατανϊλωςησ ενϋργειασ γύνονται 

προςπϊθειεσ για την ανϊπτυξη όπιων μορφών ενϋργειασ όπωσ η ηλιακό, η 

αιολικό, γεωθερμικό, βιομϊζα κλπ. ό εντατικών όπωσ η πυρηνικό ςύντηξη. Οι 

ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ εύναι πολύ φιλικϋσ προσ το περιβϊλλον, ϋχοντασ 

μηδενικϊ κατϊλοιπα και απόβλητα και δεν πρόκειται να εξαντληθούν ποτϋ. 

 

 

χόμα 9 Ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ 
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Οι όπιεσ μορφϋσ ενϋργειασ ϋχουν ϋνα ςοβαρό μειονϋκτημα όμωσ. Για να 

πραγματοποιηθεύ η ανϊπτυξό τουσ, απαιτούνται ςημαντικϋσ επενδύςεισ και 

κυρύωσ χρόνοσ απόςβεςησ (περύπου 20-30 χρόνια).  

το ενδιϊμεςο διϊςτημα λοιπόν, γύνεται προςπϊθεια για την μεύωςη των 

ενεργειακών αναγκών, αυτό ςημαύνει εξοικονόμηςη ενϋργειασ, ώςτε 

μακροπρόθεςμα να γύνει μια από τισ ςημαντικότερεσ πηγϋσ ενϋργειασ και να 

επιτευχθούν οι ςτόχοι τησ διατόρηςησ των φυςικών πόρων και τησ προςταςύασ 

του περιβϊλλοντοσ.  

Ο όροσ «εξοικονόμηςη» δεν υποδηλώνει μόνο τον περιοριςμό τησ ςπατϊλησ, 

αλλϊ κυρύωσ την αποδοτικό χρόςη τησ ενϋργειασ ώςτε να πετυχαύνουμε το ύδιο 

αποτϋλεςμα με όςο το δυνατόν μικρότερη κατανϊλωςη ενϋργειασ. 

Ακόμα, βϋβαια,  ςτουσ περιςςότερουσ τομεύσ υπϊρχει μεγϊλο περιθώριο για 

εξοικονόμηςη ενϋργειασ.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C124/54/419,1557/ 
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3.3 Νομοθεςύα Κ.Εν.Α.Κ. 

Η κλιματικό αλλαγό και το αυξανόμενο ποςοςτό τησ τελικόσ κατανϊλωςησ 

ενϋργειασ οδόγηςαν την Ευρώπη ςτην ϋκδοςη τησ Κοινοτικόσ Οδηγύασ 

2002/91/ΕΚ που αφορούςε την ενεργειακό απόδοςη των κτιρύων. Ϊτςι, η 

Ελλϊδα εναρμόνιςε την εθνικό μασ νομοθεςύα με την Κοινοτικό Οδηγύα, 

ςύμφωνα με τον Νόμο 3661/2008 «Μϋτρα για τη μεύωςη τησ ενεργειακόσ 

κατανϊλωςησ των κτιρύων και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ Α’ 89). Προώπόθεςη για 

την εφαρμογό του Νόμου υπόρξε η ϋκδοςη του Κανονιςμού Ενεργειακόσ 

Απόδοςησ Κτιρύων (Κ.Εν.Α.Κ.) και το Προεδρικό Διϊταγμα που θα καθόριζε τισ 

προδιαγραφϋσ και τισ διαδικαςύεσ εφαρμογόσ του ςυςτόματοσ των Ενεργειακών 

Επιθεωρητών των κτιρύων.  

Σο 2010, λόγω τησ ςυνεχούσ διεύρυνςησ του κτιριακού τομϋα και την αύξηςη 

τησ ενεργειακόσ κατανϊλωςησ, το Ευρωπαώκό υμβούλιο και το Ευρωπαώκό 

Κοινοβούλιο εξϋδωςε την Οδηγύα 2010/31/ΕΕ. Η Ελλϊδα με την ςειρϊ τησ 

θϋςπιςε τον Νόμο 4122/2013 με  ςκοπό την εναρμόνιςη τησ ελληνικόσ 

νομοθεςύασ με την ευρωπαώκό Οδηγύα. 

Όπωσ αναφϋρει το Τ.Π.Ε.Κ.Α. ,η ενεργειακό επιθεώρηςη των κτιρύων 

θεςμοθετόθηκε και ςτη χώρα μασ με τον Κανονιςμό Ενεργειακόσ Απόδοςησ των 

Κτιρύων (Κ.Εν.Α.Κ.) και με το Προεδρικό Διϊταγμα για τουσ Ενεργειακούσ 

Επιθεωρητϋσ, αλλϊ και τη ςύςταςη των Σμημϊτων Επιθεώρηςησ Ενϋργειασ ΒΕ 

και ΝΕ (πρώην Ειδικό Τπηρεςύα Επιθεωρητών Ενϋργειασ).  

όμερα, οι ςημαντικότερεσ νομικϋσ διατϊξεισ που αφορούν την Ενεργειακό 

Απόδοςη Κτιρύων και βρύςκονται ςε ιςχύ εύναι:  

1. Ο Κανονιςμόσ Ενεργειακόσ Απόδοςησ Κτιρύων (Κ.Εν.Α.Κ.) που εγκρύθηκε με 

την Δ6/Β/οικ.5825/30-03-2010 Κοινό Απόφαςη των Τπουργών 

Οικονομικών και ΠΕΚΑ (ΥΕΚ Β΄ 407). 

2. Για την υποςτόριξη τησ εφαρμογόσ του ΚΕΝΑΚ εγκρύθηκαν με την 

οικ.2618/23.10.2014 Απόφαςη Αναπληρωτό Τπουργού ΠΕΚΑ (ΥΕΚ Β’ 

2945), οι παρακϊτω Σεχνικϋσ Οδηγύεσ του ΣΕΕ, οι οπούεσ διατύθενται από 

το ΣΕΕ:  
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a. ΣΟΣΕΕ 20701−1/2010 «Αναλυτικϋσ εθνικϋσ προδιαγραφϋσ 

παραμϋτρων για τον υπολογιςμό τησ ενεργειακόσ απόδοςησ 

κτιρύων και την ϋκδοςη του πιςτοποιητικού ενεργειακόσ 

απόδοςησ», 

b. ΣΟΣΕΕ 20701−2/2010 «Θερμοφυςικϋσ ιδιότητεσ δομικών υλικών 

και ϋλεγχοσ τησ θερμομονωτικόσ επϊρκειασ των κτιρύων», 

c. ΣΟΣΕΕ 20701−3/2010 «Κλιματικϊ δεδομϋνα ελληνικών περιοχών», 

d. ΣΟΣΕΕ 20701−4/2010 «Οδηγύεσ και ϋντυπα ενεργειακών 

επιθεωρόςεων κτιρύων, λεβότων και εγκαταςτϊςεων θϋρμανςησ 

και εγκαταςτϊςεων κλιματιςμού». 

e. ΣΟΣΕΕ 20701−5/2012 «υμπαραγωγό Ηλεκτριςμού, Θερμότητασ 

και Χύξησ: Εγκαταςτϊςεισ ςε Κτόρια». 

 

3. Ο Νόμοσ 4122/2013 (ΥΕΚ Α 42) «Ενεργειακό Απόδοςη Κτιρύων – 

Εναρμόνιςη με την Οδηγύα 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και 

του υμβουλύου και λοιπϋσ διατϊξεισ», ςτον οπούο προβλϋπονται: 

 Οι απαιτόςεισ τησ ενεργειακόσ απόδοςησ των κτιρύων ςτη χώρα 

μασ. 

   Η ϋκδοςη των Πιςτοποιητικών Ενεργειακόσ Απόδοςησ, των 

Εκθϋςεων υςτημϊτων Θϋρμανςησ και Κλιματιςμού. 

 Η κατϊρτιςη του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών και η 

διαδικαςύα επιβολόσ κυρώςεων ςτισ περιπτώςεισ παραβύαςησ 

ςχετικών διατϊξεων. 

 

4. Σο ϊρθρο 58 του Νόμου 4342/09.11.2015 (ΥΕΚ 143 Α’) «υνταξιοδοτικϋσ 

ρυθμύςεισ, ενςωμϊτωςη ςτο Ελληνικό Δύκαιο τησ Οδηγύασ 2012/27/ΕΕ 

……..  και ϊλλεσ διατϊξεισ», ορύζεται ότι: «3. Από την ϋναρξη ιςχύοσ του 

παρόντοσ, η παρϊγραφοσ 3 του ϊρθρου 14 του Κανονιςμού Ενεργειακόσ 

Απόδοςησ Κτιρύων (Β΄ 407/9.4.2010) αντικαθύςταται ωσ εξόσ: «3. Κϊθε 

ςυμβολαιογρϊφοσ για την κατϊρτιςη πρϊξεωσ αγοραπωληςύασ ακινότου 

υποχρεούται να μνημονεύςει ςτο ςυμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του 

ΠΕΑ και να επιςυνϊψει ςε αυτό επύςημο αντύγραφο του ΠΕΑ. ε κϊθε 
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μύςθωςη ακινότου, ο αριθμόσ πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρϋπει να 

αναγρϊφεται υποχρεωτικϊ ςτην ηλεκτρονικό εφαρμογό «Δόλωςη 

Πληροφοριακών τοιχεύων Μιςθώςεων Ακύνητησ Περιουςύασ» τησ 

ιςτοςελύδασ τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Πληροφοριακών υςτημϊτων 

(www.gsis.gr).» . 

Οι νομικϋσ διατϊξεισ εν ιςχύ που αφορούν τουσ ενεργειακούσ επιθεωρητϋσ εύναι:  

1. Σο Προεδρικό Διϊταγμα 100/2010   «Ενεργειακού Επιθεωρητϋσ Κτιρύων, 

Λεβότων και Εγκαταςτϊςεων Θϋρμανςησ και Εγκαταςτϊςεων 

Κλιματιςμού» (ΥΕΚ 177/Α/6.10.2010), όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. 

2. Η Κοινό Τπουργικό Απόφαςη «Εκπαύδευςη και Εξεταςτικό διαδικαςύα 

Ενεργειακών Επιθεωρητών" (ΥΕΚ 2406 Β/31.10.2011) με την οπούα 

προςδιορύζεται το περιεχόμενο και η διαδικαςύα υλοπούηςησ του 

εκπαιδευτικού προγρϊμματοσ και τησ εξεταςτικόσ διαδικαςύασ των 

υποψόφιων Ενεργειακών Επιθεωρητών. 

3. Σο ϊρθρο 1 του  Νόμου 4093/2012 (ΥΕΚ Α 222) «Έγκριςη 

Μεςοπρόθεςμου…τρατηγικόσ 2013-2016», με το οπούο καταργούνται οι 

ελϊχιςτεσ νόμιμεσ αμοιβϋσ των ενεργειακών επιθεωρόςεων που 

προβλϋπονταν ςτο Π.Δ. 100/2010. Οι αμοιβϋσ θα καθορύζονται πλϋον 

ελεύθερα με ςυμφωνύα των ςυμβαλλόμενων μερών. 

4. Σο ϊρθρο 31 του Νόμου 4111/2013 (ΥΕΚ Α 18) «υνταξιοδοτικϋσ 

ρυθμύςεισ, τροποποιόςεισ του ν. 4093/ 2012, κύρωςη τησ Πρϊξησ 

Νομοθετικού Περιεχομϋνου … και ϊλλεσ επεύγουςεσ διατϊξεισ», με το οπούο 

καθορύζεται :   

 Παρ. 2: Η εγγραφό και ανανϋωςη εγγραφόσ ςτα Μητρώα Ενεργειακών 

Επιθεωρητών. 

 Παρ. 3: Σα απαιτούμενα προςόντα υποψηφύων Ενεργειακών 

Επιθεωρητών 

 Παρ. 4: Σα δικαιώματα διενϋργειασ επιθεωρόςεων Διπλωματούχων – 

Πτυχιούχων Μηχανικών 

 Παρ. 5: Οι πιςτοποιημϋνοι Ενεργειακού Επιθεωρητϋσ ςε χώρεσ τησ Ε.Ε. 
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 Παρ. 6: Η περιςταςιακό - προςωρινό ϊςκηςη τησ δραςτηριότητασ του 

Ενεργειακού Επιθεωρητό. 

 Παρ. 7: Οι φορεύσ εκπαύδευςησ - Βεβαύωςη επαρκούσ παρακολούθηςησ 

 Παρ. 8-10: Η εξεταςτικό διαδικαςύα για την απόκτηςη Πιςτοποιητικού 

Επιτυχούσ Εξϋταςησ 

 Παρ. 12: Η αναγγελύα Έναρξησ ϊςκηςησ τησ δραςτηριότητασ του 

Ενεργειακού Επιθεωρητό 

 Παρ.13 & 14: Σα αςυμβύβαςτα των Ενεργειακών Επιθεωρητών 

 

5. Σο ϊρθρο 54, παρ.1 του Νόμου 4280/2014 (ΥΕΚ Α 159) «Περιβαλλοντικό 

αναβϊθμιςη και ιδιωτικό πολεοδόμηςη − Βιώςιμη ανϊπτυξη οικιςμών 

Ρυθμύςεισ δαςικόσ νομοθεςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ», με το οπούο 

καθορύζεται η βαθμολογύα επιτυχύασ ςτισ εξετϊςεισ των Ενεργειακών 

Επιθεωρητών. 

6. Σο ϊρθρο 23 του Νόμου 4351/04.12.2015 (ΥΕΚ 164 Α’) «Πρϊξεισ ειςφορϊσ 

ςε γη και ςε χρόμα – Ρυμοτομικϋσ απαλλοτριώςεισ και ϊλλεσ διατϊξεισ», με 

το οπούο ορύζεται ότι: «Η προθεςμύα του εδαφύου α΄ και του εδαφύου β΄ τησ 

περύπτωςησ β΄ τησ παρ. 6 του ϊρθρου 9 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177), που 

προςτϋθηκε με την παρ. 1 του ϊρθρου 52 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), όπωσ 

τροποποιόθηκε με την παρ. 23 του ϊρθρου 10 του ν. 4315/2014 (Α΄ 269), 

παρατεύνεται από 30 Ιουνύου 2015 ϋωσ 30 Ιουνύου 2016. Από την 1η 

Ιουλύου 2016 διαγρϊφονται αυτοδύκαια από το Μητρώο Ενεργειακών 

Επιθεωρητών και απολύουν τη δυνατότητα ϊςκηςησ τησ δραςτηριότητασ 

οι Ενεργειακού Επιθεωρητϋσ που δεν ϋχουν υποβϊλει Πιςτοποιητικό 

Επιτυχούσ Εξϋταςησ. Σα Πιςτοποιητικϊ Ενεργειακόσ Απόδοςησ που 

εκδύδονται κατϊ το ωσ ϊνω χρονικό διϊςτημα θεωρούνται ϋγκυρα ωσ προσ 

κϊθε ςυνϋπεια».10 

 

 

                                                           
10

 http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=338&language=el-GR 
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τισ 28 Ιουλύου 2016, με τον νόμο υπ’αριθμ. 4409 που θεςπύςτηκε 

πραγματοποιόθηκαν τροποποιόςεισ του Ν. 4122/2013 (Α΄42) που αναφϋρονται 

ςτα ϊρθρα 49, 52 και 54. 

Με κοινό απόφαςη των Τπουργών Οικονομικών και Περιβϊλλοντοσ, Ενϋργειασ και 

Κλιματικόσ Αλλαγόσ εγκρύνεται Κανονιςμόσ Ενεργειακόσ Απόδοςησ Κτιρύων 

(ΚΕΝΑΚ), ο οπούοσ καθορύζει τη ςχετικό μεθοδολογύα υπολογιςμού, τισ ελϊχιςτεσ 

απαιτόςεισ για την ενεργειακό απόδοςη κτιρύων, τον τύπο και το περιεχόμενο τησ 

αναγκαύασ Μελϋτησ Ενεργειακόσ Απόδοςησ (ΜΕΑ) των κτιρύων ό κτιριακών 

μονϊδων, τη διαδικαςύα και τη ςυχνότητα διενϋργειασ ενεργειακών 

επιθεωρόςεων των κτιρύων και των ςυςτημϊτων θϋρμανςησ και κλιματιςμού, τον 

τύπο και το περιεχόμενο του εκδιδόμενου Πιςτοποιητικού Ενεργειακόσ Απόδοςησ 

(ΠΕΑ), τη διαδικαςύα ϋκδοςόσ του, τον ϋλεγχο τησ διαδικαςύασ ενεργειακόσ 

επιθεώρηςησ, τα προσ τούτο αρμόδια όργανα, καθώσ και κϊθε ϊλλο ειδικότερο 

θϋμα ό αναγκαύα λεπτομϋρεια. 

Η ενεργειακό απόδοςη ενόσ κτιρύου προςδιορύζεται βϊςει τησ υπολογιζόμενησ ό 

τησ πραγματικόσ ετόςιασ κατανϊλωςησ ενϋργειασ για την κϊλυψη των αναγκών 

που ςυνδϋονται με τη χρόςη του και περιλαμβϊνουν τισ ενεργειακϋσ ανϊγκεσ 

θϋρμανςησ, ψύξησ, αεριςμού, και φωτιςμού για να επιτευχθούν εςωτερικϋσ 

ςυνθόκεσ θερμικόσ και οπτικόσ ϊνεςησ, καθώσ και τισ ανϊγκεσ ζεςτού νερού 

χρόςησ (ΖΝΦ). 11 
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3.4 Πιςτοποιητικό Ενεργειακόσ Απόδοςησ (ΠΕΑ) 

Σο ΠΕΑ περιλαμβϊνει την ενεργειακό απόδοςη του κτιρύου ό τησ κτιριακόσ 

μονϊδασ και τιμϋσ αναφορϊσ, όπωσ ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ ενεργειακόσ απόδοςησ, 

ώςτε να επιτρϋπει ςτουσ ιδιοκτότεσ ό ςτουσ ενοικιαςτϋσ του κτιρύου ό τησ 

κτιριακόσ μονϊδασ να ςυγκρύνουν και να αξιολογούν την ενεργειακό απόδοςό του. 

Εύναι δυνατόν να περιλαμβϊνει και πρόςθετεσ πληροφορύεσ, όπωσ η ετόςια 

πραγματικό κατανϊλωςη ενϋργειασ του κτιρύου ό τησ κτιριακόσ μονϊδασ, και το 

ποςοςτό ςυμμετοχόσ τησ ενϋργειασ από ανανεώςιμεσ πηγϋσ ςτη ςυνολικό 

κατανϊλωςη ενϋργειασ.  

το ςημεύο αυτό επιςημαύνουμε ότι δεν ϋχει καμύα υποχρϋωςη ο ιδιοκτότησ να 

υλοποιόςει τισ παρεμβϊςεισ που προτεύνει ο ενεργειακόσ επιθεωρητόσ κατϊ την 

ϋκδοςη του ΠΕΑ, γεγονόσ που καθιςτϊ την αξύα ενόσ τϋτοιου εγγρϊφου 

γραφειοκρατικό.  

Έχει διαπιςτωθεύ όμωσ ότι από την ϋναρξη ιςχύοσ τησ ςχετικόσ 

νομοθεςύασ (αναγκαςτικό ϋκδοςη ΠΕΑ) οι ιδιοκτότεσ ςε κϊποιο ποςοςτό 

ϋχουν ευαιςθητοποιηθεύ ωσ προσ το αντικεύμενο τησ εξοικονόμηςησ 

ενϋργειασ, όχι όμωσ ςτο ςύνολο των παρεμβϊςεων αλλϊ μεμονωμϋνα και 

κυρύωσ ςε αυτϋσ που ςυνδυϊζονται με την αιςθητικό αναβϊθμιςη του 

κτιρύου ό τησ μεμονωμϋνησ κτιριακόσ μονϊδασ.  

Σο ΠΕΑ περιλαμβϊνει ςυςτϊςεισ που καλύπτουν τα εξόσ: 

a) μϋτρα που λαμβϊνονται ςε ςχϋςη με τη ριζικό ανακαύνιςη του κελύφουσ ό 

των τεχνικών ςυςτημϊτων του κτιρύου και 

b) μϋτρα για μεμονωμϋνα ςτοιχεύα κτιρύου ανεξϊρτητα από ριζικό ανακαύνιςη 

του κελύφουσ ό των τεχνικών ςυςτημϊτων του κτιρύου. 

Δεν περιλαμβϊνει ςυςτϊςεισ πρακτικού περιεχομϋνου που όμωσ ςυμβϊλουν 

ςημαντικϊ ςτην εξοικονόμηςη ενϋργειασ, όπωσ: 

a) Μεύωςη ςπατϊλησ  

b) Μεύωςη απώλειασ θερμότητασ. 
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Για παρϊδειγμα ενδεχόμενεσ ςχιςμϋσ ςτην τοιχοποιύα, κακό εγκατϊςταςη 

κουφωμϊτων (δεν ϋχει τοποθετηθεύ αφρόσ κατϊ την τοποθϋτηςη του 

κουφώματοσ, κακϋσ ςφραγύςεισ που προκαλούν ειςροό εξωτερικού αϋρα, 

κϊλυψη ςφραγύςεων με κινητϊ μϋςα). 

c) Ενημϋρωςη των ιδιοκτητών ςχετικϊ με την ϋννοια του «ενεργοβόρου». 

Σο ΠΕΑ παρϋχει ςτον ιδιοκτότη ό ςτον ενοικιαςτό ϋνδειξη για πηγϋσ 

πληροφόρηςησ, οι οπούεσ, μεταξύ ϊλλων, αφορούν: 

a) τη ςχϋςη κόςτουσ − απόδοςησ των ςυςτϊςεων που περιλαμβϊνει το ΠΕΑ, η 

αξιολόγηςη τησ οπούασ ςτηρύζεται ςε ςειρϊ τυπικών προώποθϋςεων, όπωσ 

η εκτύμηςη τησ εξοικονόμηςησ ενϋργειασ και των βαςικών τιμών ενϋργειασ 

και η προκαταρκτικό εκτύμηςη του κόςτουσ, 

b) τα βόματα υλοπούηςησ των ςυςτϊςεων, 

c) ςυναφό θϋματα, όπωσ οι ενεργειακϋσ επιθεωρόςεισ ό τα κύνητρα 

χρηματοδοτικού ό ϊλλου χαρακτόρα και οι χρηματοδοτικϋσ δυνατότητεσ.12 
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Η ϋκδοςη ΠΕΑ εύναι υποχρεωτικό: 

a) μετϊ την ολοκλόρωςη καταςκευόσ νϋου κτιρύου ό κτιριακόσ μονϊδασ, με 

την επιφύλαξη τησ παραγρϊφου 4, 

b) μετϊ την ολοκλόρωςη ριζικόσ ανακαύνιςησ κτιρύου ό κτιριακόσ μονϊδασ, 

c) κατϊ την πώληςη κτιρύου ό κτιριακόσ μονϊδασ, 

d) κατϊ τη μύςθωςη ςε νϋο ενοικιαςτό κτιρύου ό κτιριακόσ μονϊδασ, 

e) για κτύρια ςυνολικόσ επιφϊνειασ ϊνω των πεντακοςύων τετραγωνικών 

μϋτρων (500 τ.μ.), τα οπούα χρηςιμοποιούνται από υπηρεςύεσ του 

δημόςιου και ευρύτερου δημόςιου τομϋα, όπωσ αυτόσ ορύζεται κϊθε φορϊ, 

και τα οπούα επιςκϋπτεται ςυχνϊ το κοινό. Από τισ 9 Ιουλύου 2015 το 

κατώτατο όριο των πεντακοςύων τετραγωνικών μϋτρων μειώνεται ςτα 

διακόςια πενόντα τετραγωνικϊ μϋτρα (250 τ.μ.).13  

Σα ςτοιχεύα που απαιτούνται για την ϋκδοςη Πιςτοποιητικού Ενεργειακόσ 

Απόδοςησ (ΠΕΑ) εύναι: 

Για ακύνητα πριν το 1983 (ανϋγερςη πριν από 14/3/1983): 

1. Αντύγραφα Αρχιτεκτονικών χεδύων (Κϊτοψη/καρύφημα ακινότου) 

2. Αντύγραφο δόλωςησ του ακινότου ςτο Κτηματολόγιο (εϊν ϋχει γύνει 

δόλωςη) 

Για την διενϋργεια Ενεργειακόσ Επιθεώρηςησ δεν απαιτεύται δόλωςη 

του ακινότου ςτο Κτηματολόγιο. 

3. Αντύγραφο Σοπογραφικού Διαγρϊμματοσ / καρύφημα (εϊν υπϊρχει) 

4. Σύτλοσ Ιδιοκτηςύασ (προαιρετικό) 

5. Υύλλο υντόρηςησ Λϋβητα (προαιρετικό) 

Για ακύνητα μετϊ το 1983 (ανϋγερςη μετϊ από 14/3/1983): 

1. Αντύγραφα Αρχιτεκτονικών χεδύων (Κϊτοψη/καρύφημα ακινότου) 

2. Αντύγραφο δόλωςησ του ακινότου ςτο Κτηματολόγιο (εϊν ϋχει γύνει 

δόλωςη) 
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Για την διενϋργεια Ενεργειακόσ Επιθεώρηςησ δεν απαιτεύται δόλωςη του 

ακινότου ςτο Κτηματολόγιο. 

3. Αντύγραφο Οικοδομικόσ Άδειασ 

4. Αντύγραφο αύτηςησ ρύθμιςησ αυθαιρϋτων καταςκευών – χρόςεων (εϊν 

ϋχει πραγματοποιηθεύ αύτηςη) 

5. Αντύγραφο Σοπογραφικού Διαγρϊμματοσ / καρύφημα 

6. Σύτλοσ Ιδιοκτηςύασ (προαιρετικό) 

7. Υύλλο υντόρηςησ Λϋβητα (προαιρετικό) 

8. Μελϋτη Θερμομόνωςησ (προαιρετικό) 

Για την ϋκδοςη του ΠΕΑ καταγρϊφονται επύςησ τα παρακϊτω ςτοιχεύα: 

Βαςικϊ τοιχεύα Ακινότου 

 Οδόσ, Αριθμόσ, Περιοχό, Σ.Κ. 

 Αρ. Ιδιοκτηςύασ (π.χ. Διαμϋριςμα Α2) 

 Ακριβό τετραγωνικϊ μϋτρα ακινότου 

 Έτοσ Ολοκλόρωςησ Καταςκευόσ 

 Λόγοσ ϋκδοςησ Π.Ε.Α. (Πώληςη, Ενοικύαςη κλπ) 

τοιχεύα Τπεύθυνου Επικοινωνύασ 

 Ιδιότητα (Ιδιοκτότησ, Διαχειριςτόσ, Ενοικιαςτόσ, Σεχνικόσ 

Τπεύθυνοσ κλπ) 

 Όνομα, Επώνυμο, Σηλϋφωνο Επικοινωνύασ 

τοιχεύα Ιδιοκτητών 

 Όνομα, Επώνυμο, Α.Υ.Μ. 

Για την ϋκδοςη του παραςτατικού πληρωμόσ απαιτούνται τα ακόλουθα 

ςτοιχεύα ενόσ εκ των ιδιοκτητών 

 Δ.Ο.Τ. 

 Διεύθυνςη Κατοικύασ: Οδόσ, Αριθμόσ, Περιοχό, Σ.Κ.14 

                                                           
14

 http://www.kenak.gr/stoixeia_pea.htm 
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Μόλισ ο Ενεργειακόσ Επιθεωρητόσ ςυλλϋξει τα παραπϊνω ςτοιχεύα, θα 

υποβϊλλει αύτηςη απόκτηςησ ηλεκτρονικού αριθμού πρωτοκόλλου ςτο 

www.buildingcert.gr, και αφού γύνει δεκτό η ϋναρξη ϋκδοςησ του ΠΕΑ θα λϊβει 

ϋνα αρχεύο XML για ειςαγωγό ςτο λογιςμικό ΣΕΕ-ΚΕΝΑΚ. ειρϊ ϋχει η 

καταχώρηςη των δεδομϋνων και η ειςαγωγό αρχεύου επιθεώρηςησ (XML). 

Σϋλοσ, με τη ςυμπλόρωςη όλων των απαραύτητων ςτοιχεύων υποβϊλλεται 

οριςτικϊ η επιθεώρηςη.15 

  

                                                           
15

 http://www.buildingcert.gr/info.html , Οδηγύεσ Φρόςησ του buildingcert.gr 
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4. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΨΡΗΗ 

4.1 Ειςαγωγό 

το παρόν κεφϊλαιο θα αναλυθούν τα ςτοιχεύα του κτιρύου και όλα τα βόματα 

που πραγματοποιόθηκαν για την μελϋτη και την ϋκδοςη του Πιςτοποιητικού 

Ενεργειακόσ Απόδοςησ, βϊςη του Κ.Εν.Α.Κ. Ύςτερα θα προταθούν ςενϊρια για 

να πραγματοποιηθεύ μεύωςη τησ κατανϊλωςησ ενϋργειασ. 

4.2 υλλογό ςτοιχεύων και παρουςύαςη κτιρύου 

Η ανϋγερςη του Εθνικού Ιδρύματοσ Ερευνών πραγματοποιόθηκε πριν από τισ 

14/3/1983 και πιο ςυγκεκριμϋνα το 1967, ςυνεπώσ τα ςτοιχεύα που 

ςυλλϋχθηκαν για την ϋκδοςη Πιςτοποιητικού Ενεργειακόσ Απόδοςησ εύναι: 

 Αντύγραφο Αρχιτεκτονικών ςχεδύων (κατόψεισ, όψεισ και τομϋσ) 

  Αντύγραφο Σοπογραφικού Διαγρϊμματοσ/ καρύφημα από το 

κτηματολόγιο 

Επύςησ, για την ακριβό μελϋτη του κτιρύου ςυλλϋχθηκαν και τα παρακϊτω εξόσ 

ςτοιχεύα: 

 Σύποσ κουφωμϊτων 

 Προςανατολιςμόσ των πλευρών του κτιρύου 

 Υωτογραφύεσ του κτιρύου εξωτερικϊ 

 Περιβϊλλων χώροσ (υψόμετρα γειτονικών κτιρύων) 

 υςτόματα θϋρμανςησ, ψύξησ, κλιματιςμού και παραγωγόσ ζεςτού νερού 

χρόςησ (ΖΝΦ) 
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Για την παρούςα εργαςύα λοιπόν μελετϊται το κεντρικό πολυώροφο τμόμα του 

Εθνικού Ιδρύματοσ Ερευνών, το οπούο διαθϋτει επτϊ ορόφουσ 

(ςυμπεριλαμβανομϋνου του ιςογεύου) και υπόγειο. ε κϊθε όροφο υπϊρχουν 

δύο ςειρϋσ δωματύων κατϊ μόκοσ τησ μεγϊλησ πλευρϊσ, που χωρύζονται μεταξύ 

τουσ από ϋνα διϊδρομο που διατρϋχει ολόκληρο το μόκοσ του ορόφου. ε 

αρκετούσ ορόφουσ, η μύα ςειρϊ δωματύων εύναι γραφεύα, ενώ η ϊλλη εύναι 

εργαςτόρια (όροφοι 1οσ, 3οσ , 4οσ  και μϋροσ του ιςογεύου). τουσ υπόλοιπουσ 

υπϊρχουν μόνο γραφεύα. το υπόγειο, οι βαςικού χώροι αποτελούνται από 

μηχανοςτϊςια (θϋρμανςησ, ψύξησ, ηλεκτρολογικϊ), αποθόκεσ και ϊλλοι 

βοηθητικού χώροι. Τπϊρχουν όμωσ και λύγα εργαςτόρια, καθώσ και γραφεύα, τα 

οπούα ‘βλϋπουν’ ςτον ακϊλυπτο. Τπϊρχουν 3 κλιμακοςτϊςια, ϋνα κεντρικό και 

δύο ςτα δύο ϊκρα του κτιρύου, που χρηςιμεύουν και ωσ οδεύςεισ διαφυγόσ. 
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χόμα 10 Σοπογραφικό απόςπαςμα - ΕΘΝΙΚΟ ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ & ΦΑΡΣΟΓΡΑΥΗΗ Α.Ε. 

 

 

χόμα 11 Τφιςτϊμενο κτύριο 
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χόμα 12 ΝΑ όψη κτιρύου  
Πηγό: Μελϋτη για την εξωτερικό επιςκευό όψεων και ςτερϋωςη ορθομαρμϊρωςησ. 

Μελετητϋσ: Θουκυδύδησ Φ. Καλλαντζόσ, Αρχιτϋκτων Μηχανικόσ 

 

 

 

χόμα 13 ΒΔ όψη κτιρύου 
Πηγό: Έργο  εξωτερικόσ επιςκευόσ όψεων και ςτερϋωςησ ορθομαρμϊρωςησ.  

Μελετητϋσ: Θουκυδύδησ Φ. Καλλαντζόσ, Αρχιτϋκτων Μηχανικόσ 
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χόμα 14 Κϊτοψη ιςογεύου κτιρύου  
Πηγό: Έργο Χηφιοπούηςησ ςχεδύων Εθνικού Ιδρύματοσ Ερευνών.  

Μελετητϋσ: Ζωό Κανετϊκη, Αρχιτϋκτων Μηχανικόσ E.S.A. Paris Μ.Δ.Ε. Πολεοδομύα & 
Φωροταξύα Ε.Μ.Π. 
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χόμα 15 Κϊτοψη υπογεύου κτιρύου  
Πηγό: Έργο Χηφιοπούηςησ ςχεδύων Εθνικού Ιδρύματοσ Ερευνών. 

Μελετητϋσ: Ζωό Κανετϊκη, Αρχιτϋκτων Μηχανικόσ E.S.A. Paris Μ.Δ.Ε. Πολεοδομύα & 
Φωροταξύα Ε.Μ.Π. 

 

χόμα 16 Κϊτοψη τυπικού ορόφου κτιρύου 
Πηγό: Έργο κϊτοψησ τυπικού ορόφου και δωμϊτων. 

Μελετητϋσ: Σεχνικό Γραφεύο Δοξιϊδη ύμβουλοι για Ανϊπτυξη και Οικιςτικό 
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χόμα 17 Προςανατολιςμόσ πλευρών κτιρύου 
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4.3 Γεωγραφικόσ προςδιοριςμόσ μϋςω τησ ιςτοςελύδασ του 

ΕΚΦΑ 

Προκειμϋνου να δημιουργόςουμε ϋγκυρο απόςπαςμα κτηματολογικό, 

πλοηγούμαςτε ςτην ιςτοςελύδα του Εθνικού Κτηματολογύου & Φαρτογρϊφηςησ 

Α.Ε. http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx. 

Καταχωρούμε ςτο πεδύο «Αναζότηςη» την διεύθυνςη και προςδιορύζουμε ςτο 

χϊρτη το κτύριο με το εικονύδιο «Δημιουργύα πολυγώνου». 

 χεδιϊζουμε το περύγραμμα του οικοπϋδου και παρατηρούμε ότι εμφανύζεται 

αριςτερϊ ςτην οθόνη το εμβαδό του επιλεγμϋνου πολυγώνου που εύναι 

13840.79 m2. 

Θα υπϊρχει μια ςχετικό απόκλιςη διότι το περύγραμμα καταχωρεύται γραφικϊ 

με απώλεια ςτην προςϋγγιςη.  

Από το απόςπαςμα μπορούμε να εκτιμόςουμε αποςτϊςεισ από τα γειτονικϊ 

κτύρια, καθώσ και τον προςανατολιςμό των όψεων (ο Βορρϊσ δεύχνει προσ τα 

πϊνω). 

 

χόμα 18 Γεωγραφικόσ προςδιοριςμόσ οικοπϋδου 
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Επιλϋγοντασ το εικονύδιο «Εκτύπωςη αποςπϊςματοσ», ανούγει ϋνα νϋο 

παρϊθυρο που δεύχνει τισ ςυντεταγμϋνεσ του κϊθε ςημεύου που επιλϋξαμε για το 

περύγραμμα του οικοπϋδου. 

Οι παρακϊτω ςυντεταγμϋνεσ εύναι ςύμφωνεσ με το Ελληνικό Γεωδαιτικό 

ύςτημα Αναφορϊσ 1987. 

Α/Α Χ Υ 

0 477436.01 4202544.03 

1 477610.63 4202521.54 

2 477617.91 4202526.83 

3 477572.93 4202659.78 

4 477563.67 4202661.77 

5 477430.05 4202552.63 

6 477428.07 4202548.66 
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4.4 Ειςαγωγό δεδομϋνων ςτο λογιςμικό ΣΕΕ-ΚΕΝΑΚ 

 

χόμα 19 Αρχικό οθόνη λογιςμικού 

 

Η αρχικό οθόνη περιλαμβϊνει τισ γενικϋσ πληροφορύεσ τησ Ενεργειακόσ 

Επιθεώρηςησ, όπου ειςϊγονται ςτοιχεύα που αφορούν το κτύριο και αποτελεύται 

από τρύα ςτϊδια:  

 Γενικϊ τοιχεύα Κτιρύου 

 Κλιματολογικϊ Δεδομϋνα 

 Πηγϋσ Δεδομϋνων 
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Γενικϊ τοιχεύα Κτιρύου 

Με το κουμπύ «Ειςαγωγό τοιχεύων» γύνεται επιλογό του αρχεύου XML, το οπούο 

ϋχει ληφθεύ από την ιςτοςελύδα www.buildingcert.gr με την επιλογό 

«Δημιουργύα αρχεύου XML για ειςαγωγό ςτο λογιςμικό τησ επιθεώρηςησ». 

Με την εγγραφό του κτιρύου γύνεται ειςαγωγό όλων των γενικών ςτοιχεύων του 

(όνομα ιδιοκτότη, διεύθυνςη, ςτοιχεύα επικοινωνύασ υπεύθυνου κλπ) , καθώσ 

και η χρόςη του. Σα ονόματα και τα τηλϋφωνα που ϋχουν ειςαχθεύ δεν εύναι 

πραγματικϊ. 

Κλιματολογικϊ Δεδομϋνα 

ε αυτό το ςτϊδιο επιλϋγεται η ευρύτερη περιοχό που βρύςκεται το κτύριο και η 

κλιματικό ζώνη ςτην οπούα ανόκει. Σο ςυγκεκριμϋνο κτύριο βρύςκεται ςτην 

Αθόνα (Ελληνικό) και ςτην Ζώνη Β. 

Πηγϋσ Δεδομϋνων 

Αυτό το ςτϊδιο περιλαμβϊνει τον προςδιοριςμό όλων των πηγών δεδομϋνων 

που χρηςιμοποιόθηκαν κατϊ την ενεργειακό επιθεώρηςη. Κύρια πηγό για τη 

ςυγκεκριμϋνη ενεργειακό επιθεώρηςη όταν τα αρχιτεκτονικϊ ςχϋδια, αλλϊ και 

πληροφορύεσ από εργαζόμενουσ αρχιτϋκτονεσ και μηχανολόγουσ μηχανικούσ. 

το αριςτερό μϋροσ τησ οθόνησ υπϊρχει η επιλογό «Κτύριο». Επιλϋγοντϊσ την, 

ανούγει η οθόνη ςτην οπούα ειςϊγονται όλεσ οι πληροφορύεσ που αφορούν το 

κτύριο και αποτελεύται από τρεισ καρτϋλεσ: 

 Γενικϊ : κϊνουμε ειςαγωγό του αρχεύου .xml το οπούο ϋχουμε 

δημιουργόςει μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ διεύθυνςησ 

http://www.buildingcert.gr/. Σο λογιςμικό ενημερώνεται για τα γενικϊ 

δεδομϋνα του κτιρύου όπωσ: διεύθυνςη, επιφϊνεια θερμαινόμενων και μη 

θερμαινόμενων χώρων και ϋτοσ καταςκευόσ. 

 Ύδρευςη, αποχϋτευςη, ϊρδευςη 

 Ανελκυςτόρεσ 

  



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΨΡΗΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΕΡΕΤΝΨΝ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Σ.  

 
 

41 
 

 

χόμα 20 Οθόνη επιλογόσ «Κτύριο - Γενικϊ» 

Γενικϊ 

την καρτϋλα αυτό ςυμπληρώνονται τα γενικϊ καταςκευαςτικϊ ςτοιχεύα 

του κτιρύου ωσ προσ τα μεγϋθη των επιφανειών και τον αριθμό των 

θερμικών ζωνών. 

Σα μεγϋθη των επιφανειών ϋχουν ληφθεύ από εμβαδομϋτρηςη που ϋγινε 

βϊςη των ςχεδύων που προςκομύςτηκαν από την υπηρεςύα. 

Ωσ αριθμό θερμικών ζωνών καταχωρεύται μύα καθότι το κτύριο ςτο 

ςύνολό του θερμαύνεται και ψύχεται με το ύδιο ςύςτημα ςε κϊθε 

όροφο. 

 Πιο ςυγκεκριμϋνα, ςυμπληρώνονται τα παρακϊτω ςτοιχεύα: 

 Περιγραφό: Τπϊρχον κτύριο 

 Φρόςη κτιρύου: Γραφεύα 

 υνολικό επιφϊνεια (m2): 8036.48 m2 

 Θερμαινόμενη επιφϊνεια (m2): 6526.44 m2 
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 Χυχόμενη επιφϊνεια (m2): 6526.44 m2 

 υνολικόσ όγκοσ (m3): 29786.15 m3 

 Θερμαινόμενοσ όγκοσ (m3): 23821.50 m3 

 Χυχόμενοσ όγκοσ (m3): 23821.50 m3 

 Αριθμόσ ορόφων: 6 

 Ύψοσ τυπικού ορόφου (m): 3.65 m 

 Ύψοσ ιςογεύου (m): 4.11 m 

 Ϊκθεςη κτιρύου: Εκτεθειμϋνο 

 Αριθμόσ θερμικών ζωνών: 1 

 Αριθμόσ μη θερμαινόμενων χώρων: 1 

 Αριθμόσ ηλιακών χώρων: 0 

 Θερμομόνωςη κατακόρυφων δομικών ςτοιχεύων: όχι 

Ύδρευςη, αποχϋτευςη, ϊρδευςη 

 

χόμα 21 Οθόνη «Ύδρευςη, αποχϋτευςη, ϊρδευςη» 

 

ε αυτό την καρτϋλα ςυμπληρώνονται τα παρακϊτω: 

 Σύποσ δικτύου: Αποχϋτευςη 

 Αριθμόσ: 3 

 Ιςχύσ (kW): 0.75 kW  

 Φρόνοσ λειτουργύασ (h): 50 h 

 Ρυθμιςτόσ ςτροφών (inverter): όχι 
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Ανελκυςτόρεσ 

 

χόμα 22  Ανελκυςτόρεσ 
Πηγό: Έργο κϊτοψησ τυπικού ορόφου και δωμϊτων. 

Μελετητϋσ: Σεχνικό Γραφεύο Δοξιϊδη ύμβουλοι για Ανϊπτυξη και Οικιςτικό 

 

Όπωσ βλϋπουμε ςτην κϊτοψη τυπικού ορόφου, το κτύριο ϋχει 4 ανελκυςτόρεσ, 

από τουσ οπούουσ οι 2 εύναι οι κύριοι και χρηςιμοποιούνται ςε καθημερινό βϊςη 

(Νο 1). Τπϊρχει ο ανελκυςτόρασ φορτύου (Νο 2), του οπούου η χρόςη 

προορύζεται για την μεταφορϊ φορτύων και υπϊρχει ϋνασ μικρότεροσ 

ανελκυςτόρασ που χρηςιμοποιεύται λιγότερο από τουσ κύριουσ και ϋχει 

τοποθετηθεύ και για περύπτωςη ανϊγκησ (Νο 3). 

 

χόμα 23 Οθόνη «Ανελκυςτόρεσ» 

 

 



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΨΡΗΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΕΡΕΤΝΨΝ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Σ.  

 
 

44 
 

την καρτϋλα «Ανελκυςτόρεσ» ςυμπληρώνονται τα ςτοιχεύα που ακολουθούν: 

 Σύποσ: Μηχανικόσ ανελκυςτόρασ  

 Αριθμόσ: 2, 1, 1  

 Ιςχύσ (kW): 8 kW, 6 kW, 12 kW αντύςτοιχα 

 Φρόνοσ λειτουργύασ (h) : 1700hr, 600hr, 300 hr ετηςύωσ αντύςτοιχα 

 Αυτοματιςμού: ναι, όχι, όχι (ωσ προσ τον ςυντονιςμό) 

Τπϊρχει δυνατότητα επιλογόσ κι ϊλλων ςυςτημϊτων του κτιρύου, όπωσ: ΗΘ, 

Υωτοβολταώκϊ και Ανεμογεννότριεσ αςτικού περιβϊλλοντοσ. ε τϋτοια 

περύπτωςη θα ανούξουν αντύςτοιχα καρτϋλεσ για ςυμπλόρωςη των ανϊλογων 

ςτοιχεύων, τα οπούα δεν διαθϋτει το υπό μελϋτη κτύριο. 

Θερμικό Ζώνη 

Επιλϋγοντασ το πεδύο «Ζώνη 1» ςτο αριςτερό μϋροσ τησ οθόνησ, παρατηρούμε 

ότι εμφανύζονται οι υπο-επιλογϋσ «Κϋλυφοσ» και «υςτόματα» και ανούγει η 

καρτϋλα «Γενικϊ». το πεδύο αυτό περιλαμβϊνονται πληροφορύεσ για τα γενικϊ 

χαρακτηριςτικϊ τησ θερμικόσ ζώνησ του κτιρύου. Η ειςαγωγό των δεδομϋνων 

για την θερμικό ζώνη ολοκληρώνεται ςε τρύα ςτϊδια, κϊθε ϋνα από τα οπούα 

αντιςτοιχεύ ςε μια υπο-οθόνη: 

 Γενικϊ 

 Κϋλυφοσ 

 υςτόματα 
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Γενικϊ 

 

χόμα 24 Οθόνη «Ζώνη 1 - Γενικϊ» 

την καρτϋλα «Γενικϊ» ςυμπληρώνονται τα ςτοιχεύα που αφορούν ςτη θερμικό 

ζώνη. Η ανηγμϋνη θερμοχωρητικότητα εκφρϊζεται από το υλικό καταςκευόσ 

του φϋροντα οργανιςμού: ϋνα ελαφρύ μεταλλικό κτύριο ϋχει χαμηλό τιμό, ενώ 

ϋνα πϋτρινο ϋχει τη μϋγιςτη. το κτύριο υπό μελϋτη λαμβϊνουμε βαριϊ 

καταςκευό που αφορϊ το οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα. 

 Φρόςη: Γραφεύα 

 υνολικό επιφϊνεια (m2): 8036.48 m2 

 Ανηγμϋνη θερμοχωρητικότητα (kJ/m2K): 260 kJ/m2K 

 Κατηγορύα διατϊξεων ελϋγχου και αυτοματιςμών: Σύποσ Δ 

 Μϋςη κατανϊλωςη ΖΝΦ (m3/ϋτοσ): 241.09 m3/ϋτοσ 

 Διεύςδυςη αϋρα από κουφώματα (m3/h): 2834 m3/h 

 Τβριδικό ςύςτημα δροςιςμού: 0 

Για τον υπολογιςμό τησ διεύςδυςησ αϋρα από τα κουφώματα, χρηςιμοποιόθηκε 

ο πύνακασ  3.26 τησ Σ.Ο.Σ.Ε.Ε., λαμβϊνοντασ υπόψη το εύδοσ ανούγματοσ και τον 

τύπο των κουφωμϊτων. την περύπτωςη του κτιρύου που μελετϊμε, οι πόρτεσ 

και τα παρϊθυρα ϋχουν κούφωμα με μεταλλικό ό ςυνθετικό πλαύςιο και με μονό 

υαλοπύνακα, μη αεροςτεγϋσ, χωνευτό, επϊλληλο, ανοιγόμενο. Ωρα ο τύποσ που 

χρηςιμοποιόθηκε για να υπολογιςτεύ η διεύςδυςη αϋρα από τα κουφώματα 

εύναι:  
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υνολικό εμβαδόν από τισ πόρτεσ x 7.4 m3/h/m2 + υνολικό εμβαδόν από τα 

παρϊθυρα x 8.7 m3/h/m2  →  υνολικό διεύςδυςη αϋρα από κουφώματα = 2834 

m3/h 

Παρατόρηςη:  

Το λογιςμικό δεν περιϋχει πεδύο ςτο οπούο να καταχωρεύται η ποιότητα 

των ςφραγύςεων (η ύπαρξη χαραμϊδων, φθορϊσ ςτα λϊςτιχα, κακϋσ 

ςφραγύςεισ) που ανεβϊζουν κατϊ πολύ τον όγκο του αϋρα που διειςδύει 

μϋςα ςτο κτύριο και προκαλεύ θερμικϋσ απώλειεσ. 

 

Κϋλυφοσ 

 

χόμα 25 Οθόνη «Ζώνη 1 - Κϋλυφοσ» 

 

Εδώ γύνεται ειςαγωγό των ςτοιχεύων για τισ αδιαφανεύσ και διαφανεύσ 

επιφϊνειεσ του κελύφουσ και για τισ εςωτερικϋσ επιφϊνειεσ που ϋρχονται ςε 

επαφό με μη θερμαινόμενουσ χώρουσ. υγκεκριμϋνα ειςϊγονται τα παρακϊτω 

δεδομϋνα: 

 Αδιαφανεύσ επιφϊνειεσ (ςε επαφό με τον εξωτερικό αϋρα) 

 ε επαφό με το ϋδαφοσ 

 Διαφανεύσ επιφϊνειεσ 
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 Παθητικϊ ηλιακϊ 

 Εςωτερικϋσ διαχωριςτικϋσ επιφϊνειεσ 

Αδιαφανεύσ επιφϊνειεσ 

Η καρτϋλα με τισ αδιαφανεύσ επιφϊνειεσ αποτελεύται από ϋναν πύνακα που 

πρϋπει να ςυμπληρωθούν τα παρακϊτω ςτοιχεύα: 

 Περιγραφό 

 γ (deg), προςανατολιςμόσ 

 β (deg), κλύςη 

 εμβαδόν (m2) 

 U (W/m2K), ςυντελεςτόσ θερμοπερατότητασ  

(υπολογύζεται ςύμφωνα με πύνακεσ τησ Σ.Ο.Σ.Ε.Ε.) 

 a, απορροφητικότητα  

(ςυντελεςτόσ απορροφητικότητασ ςτην ηλιακό ακτινοβολύα ςτην 

εξωτερικό πλευρϊ του δομικού ςτοιχεύου. Εξαρτϊται από τον τύπο του 

δομικού ςτοιχεύου, το υλικό και το χρώμα των τελικών επιςτρώςεων, 

ςύμφωνα με τισ τυπικϋσ τιμϋσ τησ Σ.Ο.Σ.Ε.Ε.) 

 ε, ςυντελεςτόσ εκπομπόσ θερμικόσ ακτινοβολύασ 

(αναφϋρεται ςτην εξωτερικό πλευρϊ του δομικού ςτοιχεύου ςύμφωνα με 

τισ τυπικϋσ τιμϋσ τησ Σ.Ο.Σ.Ε.Ε. 

 F_hor_h, ςυντελεςτόσ ςκύαςησ – ορύζοντασ – χειμώνασ 

(γύνεται ειςαγωγό του μερικού ςυντελεςτό ςκύαςησ από τον ορύζοντα τον 

χειμώνα, λαμβϊνοντασ υπόψη φυςικϊ (π.χ. λόφοι) και τεχνητϊ (π.χ. 

γειτονικϊ κτύρια) εμπόδια, ςύμφωνα με τισ τυπικϋσ τιμϋσ τησ Σ.Ο.Σ.Ε.Ε. 

Εϊν ϋχουμε πλόρη ςκύαςη ο ςυντελεςτόσ εύναι ύςοσ με μηδϋν, ενώ εϊν ο 

ορύζοντασ εύναι ελεύθεροσ, τότε ο ςυντελεςτόσ εύναι ύςοσ με μονϊδα.) 

 F_hor_c, ςυντελεςτόσ ςκύαςησ – ορύζοντασ – καλοκαύρι 

(ιςχύει ό,τι και για τον ςυντελεςτό F_hor_h, για την θερινό περύοδο.) 

 F_ov_h, ςυντελεςτόσ ςκύαςησ – πρόβολοι/τϋντεσ/περςύδεσ – χειμώνασ 

(γύνεται ειςαγωγό του μερικού ςυντελεςτό ςκύαςησ από οριζόντια 

ςταθερϊ εξωτερικϊ ςκύαςτρα, την περύοδο του χειμώνα, ςύμφωνα με τισ 

τυπικϋσ τιμϋσ τησ Σ.Ο.Σ.Ε.Ε. Εϊν ϋχουμε πλόρη ςκύαςη ο ςυντελεςτόσ εύναι 
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ύςοσ με μηδϋν, ενώ εϊν δεν υπϊρχει οριζόντια προεξοχό, τότε ο 

ςυντελεςτόσ εύναι ύςοσ με μονϊδα.) 

 F_ov_c, ςυντελεςτόσ ςκύαςησ – πρόβολοι/τϋντεσ/περςύδεσ – καλοκαύρι 

(ιςχύει ό,τι και για τον ςυντελεςτό F_ov_h, για την θερινό περύοδο.) 

 F_fin_h, ςυντελεςτόσ ςκύαςησ – πλευρικϋσ προεξοχϋσ – χειμώνασ 

(γύνεται ειςαγωγό του μερικού ςυντελεςτό ςκύαςησ από πλευρικϊ 

κατακόρυφα ςταθερϊ εξωτερικϊ ςκύαςτρα τον χειμώνα , ςύμφωνα με τισ 

τυπικϋσ τιμϋσ τησ Σ.Ο.Σ.Ε.Ε. Εϊν ϋχουμε πλόρη ςκύαςη ο ςυντελεςτόσ εύναι 

ύςοσ με το μηδϋν, ενώ εϊν δεν υπϊρχει πλευρικό προεξοχό, τότε ο 

ςυντελεςτόσ εύναι ύςοσ με μονϊδα.) 

 F_fin_c, ςυντελεςτόσ ςκύαςησ – πλευρικϋσ προεξοχϋσ – καλοκαύρι 

(ιςχύει ό,τι και για τον ςυντελεςτό F_fin_h, για την θερινό περύοδο.) 

Τπολογιςμόσ γωνιών ςκύαςησ για τον ςυντελεςτό F_hor: 

 

χόμα 26 ΝΑ πλευρϊ - υπολογιςμόσ F_hor 
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χόμα 27 ΝΔ πλευρϊ - υπολογιςμόσ F_hor 

 

 

χόμα 28 ΒΑ πλευρϊ - υπολογιςμόσ F_hor 

 

Διαφανεύσ επιφϊνειεσ 

Η καρτϋλα με τισ διαφανεύσ επιφϊνειεσ αποτελεύται από ϋναν πύνακα που πρϋπει 

να ςυμπληρωθούν τα παρακϊτω ςτοιχεύα: 
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 Σύποσ  

(π.χ. ανοιγόμενο κούφωμα, μη ανοιγόμενο κούφωμα, ανοιγόμενη 

πρόςοψη, μη ανοιγόμενη πρόςοψη) 

 Περιγραφό 

 γ (deg), προςανατολιςμόσ 

Για τισ επιφϊνειεσ που βρύςκονται ςτην ΝΑ όψη του κτιρύου ο 

προςανατολιςμόσ εύναι 140 deg και για αυτϋσ ςτην ΒΔ όψη εύναι 320 deg. 

 β (deg), κλύςη 

Η κλύςη για όλεσ τισ επιφϊνειεσ εύναι 90 deg. 

 Εμβαδόν (m2) 

 Σύποσ ανούγματοσ 

(λαμβϊνουμε υπόψη τον τύπο του πλαιςύου, το ποςοςτό του πλαιςύου επύ 

του κουφώματοσ και το υλικό του υαλοπύνακα)  

 U (W/m2K), υντελεςτόσ θερμοπερατότητασ ανούγματοσ 

(υπολογύζεται ςύμφωνα με πύνακεσ τησ Σ.Ο.Σ.Ε.Ε.) 

 g-w, Διαπερατότητα 

(υπολογύζεται ςύμφωνα με πύνακεσ τησ Σ.Ο.Σ.Ε.Ε.) 

 F_hor_h, ςυντελεςτόσ ςκύαςησ – ορύζοντασ – χειμώνασ 

 F_hor_c, ςυντελεςτόσ ςκύαςησ – ορύζοντασ – καλοκαύρι 

 F_ov_h, ςυντελεςτόσ ςκύαςησ – πρόβολοι/τϋντεσ/περςύδεσ – χειμώνασ 

 F_ov_c, ςυντελεςτόσ ςκύαςησ – πρόβολοι/τϋντεσ/περςύδεσ – καλοκαύρι 

 F_fin_h, ςυντελεςτόσ ςκύαςησ – πλευρικϋσ προεξοχϋσ – χειμώνασ 

 F_fin_c, ςυντελεςτόσ ςκύαςησ – πλευρικϋσ προεξοχϋσ – καλοκαύρι 

υςτόματα 

Γύνεται ειςαγωγό ςτοιχεύων για ςυςτόματα που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε κϊθε 

θερμικό ζώνη. Πιο ςυγκεκριμϋνα ςυμπληρώνονται πληροφορύεσ για τα 

παρακϊτω: 

 Θϋρμανςη 

 Χύξη 

 Μηχανικόσ αεριςμόσ 
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 ΖΝΦ 

 Υωτιςμόσ 

Αναλυτικότερα: 

Θϋρμανςη 

 

χόμα 29 υςτόματα θϋρμανςησ 

 

Σο ςύςτημα θϋρμανςησ αποτελεύται από: 

 Σην παραγωγό 

Όπου καθορύζονται τα παρακϊτω: 

o Σύποσ: Λϋβητασ και Σοπικό αερόψυκτη Α.Θ. 

o Πηγό ενϋργειασ: Υυςικό αϋριο και Ηλεκτριςμόσ αντύςτοιχα 

o Ιςχύσ (kW): 1740 kW και 250 kW 

o Β.Απ., Βαθμόσ Απόδοςησ 

(ειςϊγεται ο ςυνολικόσ βαθμόσ απόδοςησ τησ μονϊδασ (από 0 ϋωσ 

1), ςύμφωνα με την Σ.Ο.Σ.Ε.Ε.): 0,8 και 1 

o COP, ςυντελεςτόσ επύδοςησ 

(ςύμφωνα με την Σ.Ο.Σ.Ε.Ε.): 1.0 και 2.5 

o Ιαν – Δεκ  (καταχωρούμε το ποςοςτό κϊλυψησ για κϊθε μόνα) 
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 Σο δύκτυο διανομόσ 

 Σισ τερματικϋσ μονϊδεσ: fan coil με Β. Απ. 0.92 

 Σισ βοηθητικϋσ μονϊδεσ 

Χύξη 

 

χόμα 30 υςτόματα ψύξησ 

Σο ςύςτημα ψύξησ περιλαμβϊνει τα ύδια πεδύα με το ςύςτημα θϋρμανςησ. 

Μηχανικόσ αεριςμόσ 

 

χόμα 31 Μηχανικόσ αεριςμόσ 

 



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΨΡΗΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΕΡΕΤΝΨΝ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Σ.  

 
 

53 
 

την καρτϋλα αυτό ειςϊγονται τα παρακϊτω ςτοιχεύα: 

 Σύποσ 

 Σμ. Θερ.  

 F_h (m3/h), μϋςη παροχό του αϋρα για την χειμερινό περύοδο 

 R_h, ςυντελεςτόσ ανακυκλοφορύασ του προςαγόμενου αϋρα ςτην θερμικό 

ζώνη 

 Q_r_h, ςυντελεςτόσ ανϊκτηςησ θερμότητασ 

 Σμ.Χύξ. , ενεργό τμόμα ψύξησ τησ ΚΚΜ (Κεντρικό Κλιματιςτικό Μονϊδα) 

 F_c (m3/h), μϋςη παροχό του αϋρα κατϊ τη θερινό περύοδο 

 R_c, ςυντελεςτόσ ανακυκλοφορύασ του προςαγμϋνου αϋρα ςτη θερμικό 

ζώνη για την θερινό περύοδο 

 Q_r_c, ςυντελεςτόσ ανϊκτηςησ θερμότητασ για την θερινό περύοδο 

 Σμ. Τγρ., ενεργό τμόμα ύγρανςησ τησ ΚΚΜ 

 H_r, ςυντελεςτόσ ανϊκτηςησ υγραςύασ από τον απορριπτόμενο αϋρα τησ 

ζώνησ 

 Υύλτρα 

 E_vent (kWs/m3), ςυνολικό ειδικό ηλεκτρικό ιςχύσ των ανεμιςτόρων 

προςαγωγόσ και επιςτροφό τησ μονϊδασ 
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ΖΝΦ 

 

χόμα 32 ύςτημα ΖΝΦ 

 

Σο ςύςτημα ΖΝΦ (Ζεςτό Νερό Φρόςησ) αποτελεύται από: 

 Σην παραγωγό 

Όπου καθορύζονται τα παρακϊτω: 

o Σύποσ: Σοπικόσ ηλεκτρικόσ θερμαντόρασ 

o Πηγό ενϋργειασ: Ηλεκτριςμόσ 

o Ιςχύσ (kW): 70 kW 

o Β.Απ., Βαθμόσ απόδοςησ: 1.0 

(ειςϊγεται ο ςυνολικόσ βαθμόσ απόδοςησ τησ μονϊδασ (από 0 ϋωσ 

1), ςύμφωνα με την Σ.Ο.Σ.Ε.Ε.) 

o Ιαν – Δεκ  

 Σο δύκτυο διανομόσ 

Όπου καθορύζονται τα παρακϊτω: 

o Σύποσ 

o Ανακυκλοφορύα 

o Φώροσ διϋλευςησ 

o Β. Απ., Βαθμόσ απόδοςησ 
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(ειςϊγεται ο ςυνολικόσ βαθμόσ απόδοςησ του δικτύου διανομόσ 

(από 0 ϋωσ 1), ςύμφωνα με την Σ.Ο.Σ.Ε.Ε.) 

 Σο ςύςτημα αποθόκευςησ 

Αποτελεύται από: 

o Σύποσ: Θερμαντόρασ ςε εςωτερικό χώρο 

o Β. Απ., Βαθμόσ Απόδοςησ: 0.98 

(ειςϊγεται ο ςυνολικόσ βαθμόσ απόδοςησ των ςυςτημϊτων 

αποθόκευςησ ΖΝΦ (από 0 ϋωσ 1), ςύμφωνα με την Σ.Ο.Σ.Ε.Ε.) 

 Σα βοηθητικϋσ μονϊδεσ 

ε αυτό την καρτϋλα καταγρϊφονται τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ των 

ηλεκτροκινητόρων και των ϊλλων βοηθητικών μονϊδων τησ 

εγκατϊςταςησ ΖΝΦ. Πιο αναλυτικϊ: 

o Σύποσ 

o Αριθμόσ 

o Ιςχύσ (kW) 

την ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη δεν υπϊρχουν δύκτυο διανομόσ και βοηθητικϋσ 

μονϊδεσ, οπότε τα πεδύα παραμϋνουν κενϊ. 

 

Υωτιςμόσ 

 

χόμα 33 υςτόματα Υωτιςμού 
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ε αυτό το ςτϊδιο ςυμπληρώνονται τα παρακϊτω: 

 Εγκατεςτημϋνη ιςχύσ (kW): 80 kW 

 Περιοχό ΥΥ (%): 60% 

(Ποςοςτό τησ επιφϊνειασ δαπϋδου τησ θερμικόσ ζώνησ που καλύπτεται 

με ΥΥ (Υυςικό Υωτιςμό), ςύμφωνα με την Σ.Ο.Σ.Ε.Ε.) 

 Αυτοματιςμού ελϋγχου ΥΥ: 2. Φειροκύνητοσ 

Μη θερμαινόμενοσ χώροσ 

 

χόμα 34 Μη θερμαινόμενοσ χώροσ 

 

Οι μη θερμαινόμενοι χώροι εύναι ενεργειακϊ αδρανεύσ χώροι, δεν διαθϋτουν 

δηλαδό ςύςτημα θϋρμανςησ, ψύξησ και κλιματιςμού. την περύπτωςη του 

Εθνικού Ιδρύματοσ Ερευνών, μη θερμαινόμενοι χώροι εύναι ολόκληροσ ο όροφοσ 

του υπογεύου. 

την καρτϋλα αυτό ςυμπληρώνονται ξεχωριςτϊ για τισ αδιαφανεύσ, διαφανεύσ 

επιφϊνειεσ και τισ επιφϊνειεσ ςε επαφό με το ϋδαφοσ τα ύδια ςτοιχεύα που 

ςυμπληρώθηκαν ςτο Κϋλυφοσ, αφού πρώτα προςδιοριςτεύ η ςυνολικό 

επιφϊνεια ςε m2 και ο αεριςμόσ ςε m3/h. 16 

  

                                                           
16

 Λογιςμικό ΣΕΕ ΚΕΝΑΚ Εγχειρύδιο Φρόςησ 
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4.5 Αποτελϋςματα Ενεργειακόσ Επιθεώρηςησ 

Όταν ο χρόςτησ ϋχει ςυμπληρώςει όλα τα απαραύτητα πεδύα που χρειϊζονται 

ςτο λογιςμικό ΣΕΕ ΚΕΝΑΚ, γύνεται «Εκτϋλεςη» από το μενού του λογιςμικού και 

πλϋον ενεργοποιούνται τα «Αποτελϋςματα» από το μενού, τα οπούα χωρύζονται 

ςε τρύα μϋρη:  

1. Ενεργειακό κατϊταξη  

Απεικονύζεται η ενεργειακό κατϊταξη του κτιρύου και ο πύνακασ με την 

κατανϊλωςη πρωτογενούσ ενϋργειασ ανϊ τελικό χρόςη (kwh/m2) για το κτύριο 

αναφορϊσ, το υπϊρχον κτύριο και τα 2 ςενϊρια που ϋχουμε διαμορφώςει. 

Σο «κτύριο αναφορϊσ» καθορύζεται να εύναι ύδιο με το υπό μελϋτη κτύριο. 

Θεωρεύται πωσ ϋχει τα ύδια γεωμετρικϊ χαρακτηριςτικϊ, θϋςη, προςανατολιςμό, 

χρόςη και χαρακτηριςτικϊ λειτουργύασ με το εξεταζόμενο κτύριο. πληρού τισ 

ελϊχιςτεσ προδιαγραφϋσ και ϋχει καθοριςμϋνα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ τόςο ςτα 

εξωτερικϊ δομικϊ ςτοιχεύα του, όςο και ςτισ Η/Μ εγκαταςτϊςεισ που αφορούν 

ςτη θϋρμανςη, ψύξη, κλιματιςμό (ΘΧΚ) των εςωτερικών χώρων, ςτην παραγωγό 

ζεςτού νερού χρόςησ (ΖΝΦ) και ςτο φωτιςμό17. 

                                                           
17

 Σ.Ο.Σ.Ε.Ε. 20701-1/2010 
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χόμα 35 Αποτελϋςματα – Ενεργειακό Κατϊταξη 

 

Το κτύριο κατατϊχθηκε ςτην κατηγορύα Δ με ςυνολικό ενεργειακό 

κατανϊλωςη 2020.7 kWh/m2 και θεωρεύται ενεργειακϊ μη αποδοτικό. 
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χόμα 36 Τπϊρχον κτύριο – Πρωτογενόσ ενϋργεια ανϊ τελικό χρόςη 

 

2. Απαιτόςεισ - Κατανϊλωςη 

Εμφανύζεται πύνακασ με τα αποτελϋςματα του κτιρύου για:  

 Ενεργειακϋσ απαιτόςεισ kWh/m2  

 Ενεργειακό κατανϊλωςη, kWh/m2 για : 

 Θϋρμανςη 

 υνειςφορϊ ηλιακών ςυλλεκτών για θϋρμανςη 

 Χύξη 

 ΖΝΦ 

 υνειςφορϊ ηλιακών ςυλλεκτών για ΖΝΦ 

 Υωτιςμό 

 υνειςφορϊ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ από ΥΒ 

 υνολικό τελικό ενεργειακό κατανϊλωςη18. 
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 Λογιςμικό ΣΕΕ ΚΕΝΑΚ Εγχειρύδιο Φρόςησ 
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χόμα 37 Αποτελϋςματα – Απαιτόςεισ, Κατανϊλωςη για υπϊρχον κτύριο 

 

 

  



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΨΡΗΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΕΡΕΤΝΨΝ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Σ.  

 
 

61 
 

3. Οικονομοτεχνικό Ανϊλυςη 

Εμφανύζονται τα αποτελϋςματα  που αφορούν το λειτουργικό κόςτοσ του 

κτιρύου αναφορϊσ και του υπϊρχοντοσ κτιρύου. 

 

 

χόμα 38 Αποτελϋςματα – Οικονομοτεχνικό Ανϊλυςη 
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5. ΕΝΑΡΙΑ ΒΕΛΣΙΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ 

ΚΣΙΡΙΟΤ 

 
5.1 Ειςαγωγό 

Η ενεργειακό κατηγορύα που κατατϊχθηκε το ΕΙΕ εύναι «Δ», και ϋχει ςυνολικό 

ενεργειακό κατανϊλωςη 2020.7 kWh/m2, καθώσ το κτύριο αναφορϊσ ϋχει μόλισ 

1383.4 kWh/m2. Παρακϊτω θα δούμε πωσ ο χρόςτησ μπορεύ να διαμορφώςει 

ςενϊρια που αφορούν τη βελτύωςη τησ ενεργειακόσ απόδοςησ του κτιρύου. 

 

5.2 Διαμόρφωςη ςεναρύων 

Για τη διαμόρφωςη ςεναρύων βελτύωςησ τησ 

ενεργειακόσ απόδοςησ του κτιρύου, ο χρόςτησ 

πατώντασ δεξύ κλικ ςτο «Κτύριο» επιλϋγει 

«Προςθόκη αντύγραφου κτιρύου». Εύναι 

δυνατόν να δημιουργηθούν ϋωσ και τρύα 

αντύγραφα κτιρύου.  την περύπτωςό μασ 

ϋχουμε δύο αντύγραφα ςτα οπούα θα γύνουν οι 

επεμβϊςεισ. 
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ενϊριο 1 

Οι επεμβϊςεισ που ϋγιναν για το ενϊριο 1 αφορούν την αναβϊθμιςη των 

ςυςτημϊτων θϋρμανςησ και ψύξησ, την εγκατϊςταςη νϋων κλιματιςτικών 

inverter τύπου split , καθώσ και την αντικατϊςταςη των λαμπτόρων Σ8 με Σ5 με 

ηλεκτρονικό ςτραγγαλιςτικό πηνύο (ballast). 

Σα κλιματιςτικϊ inverter εύναι ενεργειακϊ πιο αποδοτικϊ από τα ςυμβατικϊ, 

καθώσ ςτην αρχό λειτουργούν ςτο μϋγιςτο μϋχρι να φτϊςουν ςτην επιθυμητό 

θερμοκραςύα. Ύςτερα, ςυνεχύζουν να λειτουργούν ςυνεχόμενα ςε μικρότερο 

ρυθμό, διατηρώντασ ϋτςι τα επύπεδα τησ θερμοκραςύασ που θϋλουμε, ςε 

αντύθεςη με τα ςυμβατικϊ που εύτε λειτουργούν με ςταθερό ρυθμό, εύτε 

απενεργοποιούνται.  

υνεπώσ, χρηςιμοποιώντασ τεχνολογύα inverter ϋχουμε μικρότερη κατανϊλωςη 

ςε ςχϋςη με τα ςυμβατικϊ κλιματιςτικϊ, παρϊγεται λιγότεροσ θόρυβοσ (λόγω 

τησ ςυνεχόμενησ λειτουργύασ τουσ ςε χαμηλϋσ ςτροφϋσ) και η θερμοκραςύα 

διατηρεύται κοντϊ ςτα επύπεδα που ϋχουμε θϋςει. 19 

Οι λαμπτόρεσ Σ5 εκτόσ από την μικρότερη διατομό που ϋχουν από τουσ Σ8, 

παρουςιϊζουν  αρκετϊ πλεονεκτόματα. Αρχικϊ, χαρακτηρύζονται ωσ πιο 

φωτεινού, δηλαδό ϋχουν υψηλό φωτεινό απόδοςη και ϋχουν περιςςότερη 

διϊρκεια ζωόσ.20 

 

                                                           
19 http://coolweb.gr/texnologia-inverter-klimatistiko-aircondition/ 
20 http://www.greekarchitects.gr 
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χόμα 39 Αποτελϋςματα – ενϊριο 1 

 

 

Όπωσ φαύνεται από το παραπϊνω ςχόμα, με το ενϊριο 1 το κτύριο 

αναβαθμύζεται από κατηγορύα Δ ςε κατηγορύα Γ και ϋχει ςυνολικό πρωτογενό 

ενϋργεια ανϊ τελικό χρόςη 1496.7 kWh/m2. 
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χόμα 40 ενϊριο 1 -  Πρωτογενόσ ενϋργεια ανϊ τελικό χρόςη 
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χόμα 41 Αποτελϋςματα – Απαιτόςεισ, Κατανϊλωςη για ενϊριο 1 

 

χόμα 42 ενϊριο 1- Κόςτοσ 
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ενϊριο 2 

το ενϊριο 2 θα πραγματοποιηθεύ μόνωςη εςωτερικϊ των εξωτερικών τούχων  

και τοποθϋτηςη κινητών περςύδων ςτην νοτιανατολικό όψη του κτιρύου. 

 

χόμα 43 Αποτελϋςματα – ενϊριο 2 

 

Με τισ παρεμβϊςεισ που θα γύνουν ςτο ενϊριο 2, το κτύριο παραμϋνει ςτην 

ενεργειακό κατηγορύα Δ, αλλϊ ϋχει ςαφώσ μικρότερη πρωτογενό ενϋργεια ανϊ 

τελικό χρόςη από το υπϊρχον κτύριο (1971.4 kWh/m2). 
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χόμα 44 ενϊριο 2 -  Πρωτογενόσ ενϋργεια ανϊ τελικό χρόςη 
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χόμα 45 Αποτελϋςματα – Απαιτόςεισ, Κατανϊλωςη για ενϊριο 2 

 

 

χόμα 46 ενϊριο 2- Κόςτοσ 
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5.3 ύγκριςη αποτελεςμϊτων των ςεναρύων 

Από τα αποτελϋςματα που αναλύθηκαν ςτη προηγούμενη ενότητα, 

καταλόγουμε ςτο ςυμπϋραςμα πωσ με το ενϊριο 1, η εξοικονόμηςη που 

επιτυγχϊνεται ςε ςχϋςη με το υπϊρχον κτύριο εύναι 25%, ενώ με το 

Σενϊριο 2 εύναι μόλισ 2.44%. 

 

 

χόμα 47 υνολικό ενεργειακό κατανϊλωςη - Διϊγραμμα 

 

το παραπϊνω διϊγραμμα φαύνεται η διαφορϊ μεταξύ των δύο ςεναρύων όςο 

αφορϊ την ςυνολικό κατανϊλωςη ενϋργειασ του κτιρύου. Παρατηρούμε λοιπόν 

ότι τιμό για το ςενϊριο 1 πληςιϊζει αρκετϊ την τιμό του κτιρύου αναφορϊσ, ενώ 

ςτο ςενϊριο 2 δεν υπϊρχει μεγϊλη απόκλιςη από το υπϊρχον κτύριο. 

 

0 500 1000 1500 2000 2500

1383,4 

2020,7 

1496,7 

1971,4 

ΕΝΑΡΙΟ 2 ΕΝΑΡΙΟ 1 ΤΠΑΡΧΟΝ ΚΣΙΡΙΟ ΚΣΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΨΡΗΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΕΡΕΤΝΨΝ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Σ.  

 
 

71 
 

 

χόμα 48 Κατανϊλωςη ενϋργειασ αναλυτικϊ για τελικό χρόςη – Διϊγραμμα 

 

το παραπϊνω διϊγραμμα φαύνονται οι τιμϋσ που αφορούν την τελικό χρόςη 

τησ πρωτογενούσ ενϋργειασ (φωτιςμόσ, ΖΝΦ, θϋρμανςη και ψύξη) για κϊθε 

ςενϊριο ξεχωριςτϊ, όπωσ επύςησ και για το υπϊρχον κτύριο και το κτύριο 

αναφορϊσ. Παρατηρούμε  ότι για κϊθε χρόςη, οι τιμϋσ που πληςιϊζουν 

περιςςότερο με αυτϋσ του κτιρύου αναφορϊσ εύναι του ςεναρύου 1. 
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χόμα 49 Λειτουργικό κόςτοσ – Διϊγραμμα 

 

Παρατηρούμε ςτο διϊγραμμα πωσ και η τιμό του λειτουργικού κόςτουσ για το 

ςενϊριο 1 εύναι μικρότερη από το ςενϊριο 2 και πληςιϊζει την τιμό του 

κτιρύου αναφορϊσ.  

 

0 € 100.000 € 200.000 € 300.000 € 400.000 € 500.000 € 600.000 € 700.000 € 

€433.412,20  

€634.074,40  

€470.648,60  

€617.535,70  

ΕΝΑΡΙΟ 2 ΕΝΑΡΙΟ 1 ΤΠΑΡΧΟΝ ΚΣΙΡΙΟ ΚΣΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 
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χόμα 50 Εκτιμούμενο αρχικό κόςτοσ επϋνδυςησ 

 

Επύςησ, τερϊςτια διαφορϊ παρατηρεύται ςτο αρχικό κόςτοσ επϋνδυςησ ανϊμεςα 

ςτο ςενϊριο 1 και ςτο ςενϊριο 2, με το 1ο να βρύςκεται πολύ χαμηλότερα, μόλισ 

ςτα 32500 € 
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5.4 υμπϋραςμα 

Από τα αποτελϋςματα που αναλύθηκαν προηγουμϋνωσ, παρατηρούμε 

πωσ το ςενϊριο 1 αναβαθμύζει κατϊ μύα κατηγορύα το κτύριο και 

εξοικονομεύ 25% ενϋργεια ςε ςχϋςη με το υπϊρχον, ςε αντύθεςη με το 

ςενϊριο 2 που η κατηγορύα παραμϋνει η ύδια και η εξοικονόμηςη 

ενϋργειασ εύναι μικρότερη από 2.5%. 

Επύςησ, μεγϊλη διαφορϊ φαύνεται να υπϊρχει και ςτο κόςτοσ, καθώσ για το 

ςενϊριο 1 απαιτούνται 470648.6 € , και για το ςενϊριο 2, 617535.7 €. 

Όπωσ φαύνεται ςτην παρακϊτω εικόνα, το ςενϊριο 1 υπερτερεύ όςον αφορϊ την 

εξοικονόμηςη πρωτογενούσ ενϋργειασ, την μεύωςη εκπομπών διοξειδύου του 

ϊνθρακα, αλλϊ και την περύοδο αποπληρωμόσ. 

H διαφοροπούηςη αυτό ϋγκειται ςτη χρόςη του κτιρύου: ενώ ςτα κτύρια με 

χρόςη κατοικύασ21 ύδιασ χρονολογύασ καταςκευόσ η θερμομόνωςη του κελύφουσ 

ςε ςυνδυαςμό με τη ςκύαςη προςφϋρουν αναβϊθμιςη τουλϊχιςτον μύασ 

κατηγορύασ, ςτα κτύρια τριτογενούσ τομϋα τον ςημαντικότερο ρόλο παύζει το 

ςύςτημα θϋρμανςησ και κλιματιςμού, καθώσ και οι αυτοματιςμού. 

 

χόμα 51 Κόςτη και περύοδοσ αποπληρωμόσ 

  

                                                           
21 ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ ΓΙΑ ΕΝΣΑΞΗ ΣΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΚΑΣΟΙΚΟΝ Α 
ΥΑΗ Α.Π.: 48638/2011 Α.Α.: B3QC4- QFUPT- QFA05-1, ΖΨΗ ΚΑΝΕΣΑΚΗ Α.Μ. 3942 
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6. ΕΚΔΟΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ 
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6.1 Ϊκθεςη δεδομϋνων 

ΤΠΑΡΦΟΝ ΚΣΙΡΙΟ
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6.2 Ϊκθεςη αποτελεςμϊτων 

ΚΣΙΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ
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ΤΠΑΡΦΟΝ ΚΣΙΡΙΟ 
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