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Κανονισμός
για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Κ.Εν.Α.Κ.

Κανονισμός
για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Κ.Εν.Α.Κ.

α) εκτίμηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου ανά τελική χρήση,
β) ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου,
γ) έκδοση του ΠΕΑ,
δ) σύνταξη συστάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου,
ε) συλλογή επιπρόσθετων στοιχείων του κτιρίου και των H/M εγκαταστάσεων για Β.Δ.

ενεργειακή μελέτη και επιθεώρηση



Διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου
Νεοαναγειρόμενα

ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια
Νεοαναγειρόμενα

ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια Υφιστάμενα κτίριαΥφιστάμενα κτίρια

Ένταξη σε ενεργειακή κατηγορία

Έκδοση Π.Ε.Α. ανά χρήση

Απαίτηση για ένταξη σε εν. κατηγορία Β



μελέτη κτιριακού κελύφους

Ροή θερμότητας με αγωγιμότητα από τα συμπαγή και
διαφανή στοιχεία
(ελάχιστες απαιτήσεις θερμικής προστασίας )

Θερμική πρόσοδος από την ηλιακή ακτινοβολία
από τα συμπαγή και διαφανή στοιχεία

συνεκτίμηση της επίδρασης των
λοιπών χαρακτηριστικών του κελύφους



ροή θερμότητας με αγωγιμότητα



ελάχιστο πάχος θερμομονωτικού υλικού για τη θερμομόνωση
δοκού /τοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα

9,5 cm8,5 cm7,5 cm6,0 cm0,041 W/(m·K)

9,0 cm8,0 cm7,0 cm6,0 cm0,039 W/(m·K)

8,5 cm7,5 cm6,5 cm5,5 cm0,037 W/(m·K)

8,0 cm7,0 cm6,5 cm5,0 cm0,035 W/(m·K)

7,5 cm6,5 cm6,0 cm5,0 cm0,033 W/(m·K)

Δ ζώνηΓ ζώνηΒ ζώνηΑ ζώνηλ υλικού

Ισχυρή θερμική προστασία του κελύφους



εξωτερική
ή

εσωτερική
θερμομόνωση



Θερμική προστασία κτιριακού κελύφους
θερμομόνωση στα κατακόρυφα αδιαφανή στοιχείαθερμομόνωση στα κατακόρυφα αδιαφανή στοιχεία

Εξωτερική
θερμομόνωση
Εξωτερική
θερμομόνωση

περιμετρικήπεριμετρική θερμομόνωσηθερμομόνωση
μεμε εξωτερικήεξωτερική επένδυσηεπένδυσηΕξωτερική θερμομόνωση

με πέτασμα



Εξωτερική θερμομόνωση & 
επένδυση



Πανό με μονωτικά υλικά



διαμόρφωση όψεων
με θερμομονωτικά πανό



σύστημα εξωτερικής
θερμομόνωσης

αναδρομική θερμομόνωση- νέες λύσεις-νέα υλικά-



Εσωτερική θερμομόνωση



Εσωτερική θερμομόνωση



Διαμόρφωση δικέλυφης όψης





αεριζόμενη όψη



Θερμική προστασία κτιριακού κελύφους
θερμομόνωση στα οριζόντια αδιαφανή στοιχείαθερμομόνωση στα οριζόντια αδιαφανή στοιχεία

στέγηστέγη



Θερμική προστασία κτιριακού κελύφους
θερμομόνωση στα οριζόντια αδιαφανή στοιχείαθερμομόνωση στα οριζόντια αδιαφανή στοιχεία

δώμαδώμα



Συστάσεις για την αναβάθμιση κτιριακού κελύφους
Προσθήκη θερμομόνωσης στα κατακόρυφα αδιαφανή στοιχείαΠροσθήκη θερμομόνωσης στα κατακόρυφα αδιαφανή στοιχεία

Προσθήκη θερμομόνωσης στα οριζόντια αδιαφανή στοιχείαΠροσθήκη θερμομόνωσης στα οριζόντια αδιαφανή στοιχεία

Εξωτερική αναδρομική θερμομόνωσηΕξωτερική αναδρομική θερμομόνωση

Εξωτερική θερμομόνωση με πετάσματαΕξωτερική θερμομόνωση με πετάσματα

Εσωτερική θερμομόνωσηΕσωτερική θερμομόνωση

Διαμόρφωση δικέλυφης όψηςΔιαμόρφωση δικέλυφης όψης

Δώμα, στέγηΔώμα, στέγη



γεωμετρικές

τοτο κτιριακόκτιριακό κέλυφοςκέλυφος : : θερμογέφυρεςθερμογέφυρες

λόγω θέσης & 
κατασκευής

ειδικές
(π.χ. ροές
ρευστών)



ΈΈξωξω ΜΜέέσασα

τοτο κτιριακόκτιριακό κέλυφοςκέλυφος : : θερμογέφυρεςθερμογέφυρες
((κατασκευαστικέςκατασκευαστικές))



Εξωτερική λήψη:
οι επιφάνειες με υψηλότερη θερμοκρασία έχουν μικρότερη θερμική αντίσταση

Θερμοφωτογράφηση
(από το εξωτερικό)
Θερμοφωτογράφηση
(από το εξωτερικό)

Επιτρέπει τη διάγνωση των «ασθενών» στοιχείων του κελύφους
ως προς τη θερμική τους αντίσταση, 
αλλά δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός του πάχους
και του είδους της θερμομονωτικής προστασίας



Εσωτερική λήψη:
οι επιφάνειες με υψηλότερη θερμοκρασία έχουν μεγαλύτερη θερμική αντίσταση

Θερμοφωτογράφηση
(από το εσωτερικό)
Θερμοφωτογράφηση
(από το εσωτερικό)

Επιτρέπει τη διάγνωση των «ασθενών» στοιχείων του κελύφους
ως προς τη θερμική τους αντίσταση, 
αλλά δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός του πάχους
και του είδους της θερμομονωτικής προστασίας



• μεγαλύτερες ενεργειακές
καταναλώσεις

• αδυναμία κάλυψης θερμικών
αναγκών σε ακραίες
θερμοκρασίες

• μη ικανοποιητικές συνθήκες
θερμικής άνεσης

• κίνδυνοι υγροποίησης υδρατμών
από επιφανειακή συμπύκνωση

• κίνδυνοι εμφάνισης μούχλας και
μικροοργανισμών

• βλάβες
• συγκεντρώσεις και επικαθήσεις
σκόνης

επιπτώσεις από την ύπαρξη θερμογεφυρών





Ο επιθεωρητής πρέπει να έχει στη διάθεσή του «αποδείξεις»
για τις ιδιότητες των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, δηλαδή:
Πιστοποιητικά και δελτία αποστολής υλικών
Φωτογραφικό υλικό κατασκευής κτιρίου

εφόσον υπόκεινται σε υποχρέωση σήμανσης CE, θα γίνεται χρήση
της τιμής του «λ» που αναγράφεται στην ετικέτα CE του προϊόντος

εφόσον δεν υπόκεινται σε υποχρέωση σήμανσης CE, θα γίνεται χρήση
της τιμής «λ» του υλικού από πιστοποιητικό διαπιστευμένου
φορέα / εργαστηρίου.

για στρώση υλικού πάχους μικρότερου των 2 cm και λ > 0,06 W/(m·K) 
της οποίας η βασική λειτουργία δεν προορίζεται να παράσχει
θερμομονωτική προστασία στο δομικό στοιχείο,
μπορεί να γίνει χρήση των ενδεικτικών τιμών του πίνακα.

δομικά υλικά με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας
λ ≤0,18 W/(mK),



κριτήρια επιλογής-αξιολόγησης των
θερμομονωτικών υλικών

επίδραση της υγρασίας

μηχανική αντοχή

χημική συμπεριφορά

αντίσταση στη φωτιά

συνεργασιμότητα με άλλα υλικά

διατήρηση όγκου και σχήματος (μεταβολή των διαστάσεων)

επίδραση της θερμοκρασίας

επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας

προσβολή από έντομα ή τρωκτικά



• Υαλοβάμβακας (ινώδες)
• Ορυκτοβάμβακας, πετροβάμβακας (ινώδες)
• Αφρώδες γυαλί
• Κίσσηρης, περλίτης, βερμικουλίτης, 
ελαφρόπετρα (κοκκώδη)

• Θερμομονωτικά τούβλα και τσιμεντότουβλα (σε
δομή, χτισμένα )

Ανόργανα μονωτικά υλικά



• διογκωμένη πολυστερίνη (κυψελώδες)
• εξηλασμένη πολυστερίνη (κυψελώδες)
• αφρώδης πολυουρεθάνη (κυψελώδες)
• Ξυλόμαλλο (ινώδες)
• σάντουιτς ξυλόμαλλου και πολυστερίνης
• φελλός σε κόκκους (ινώδες)
• πλάκες φελλού (ινώδες)
• Υλικά φυτικών ή ζωικών ινών: άχυρο, καλάμια, 
πριονίδια, τέφρα, μαλλί προβάτου (ινώδη)

Οργανικά μονωτικά υλικά



• περλιτόδεμα
• κισσηρόδεμα
• αφρομπετόν σκληρυμένο σε ατμό

Μονωτικά σκυροδέματα



Θερμοανακλαστική
θερμομόνωση

νέα υλικά για υψηλές απαιτήσεις θερμομόνωσης



VIP-vacuum insulation panels
θερμομονωτικές πλάκες κενού

νέα υλικά για υψηλές απαιτήσεις θερμομόνωσης



διαφανής
θερμομόνωση

Υλικά υψηλής τεχνολογίας
που επιτρέπουν τη
διείσδυση της ηλιακής
ακτινοβολίας. 

- σε διάφορες μορφές:      
τριχοειδή, κυψελοειδή, 
αερογέλες

- πολύ χαμηλός
συντελεστής θερμικής
αγωγιμότητα

νέα υλικά για υψηλές απαιτήσεις θερμομόνωσης



νέα οικολογικά υλικά



Αδιαφανείς επιφάνειεςΑδιαφανείς επιφάνειες

Συλλογή στοιχείων κατά την ενεργειακή επιθεώρηση

Π.χ. Κτίριο με άδεια το 1975

Συντελεστής θερμοπερατότητας στοιχείων Ο.Σ.
Συντελεστής θερμοπερατότητας τοιχοποιιών

Συντελεστής θερμοπερατότητας επιστεγάσεων
Συντελεστής θερμοπερατότητας δαπέδων

ΑπουσίαΑπουσία
θερμομόνωσηςθερμομόνωσης

Θερμογέφυρες: ΟΧΙ



Αδιαφανείς επιφάνειεςΑδιαφανείς επιφάνειες

Συλλογή στοιχείων κατά την ενεργειακή επιθεώρηση

Π.χ. Κτίριο με άδεια το 1985

Συντελεστής θερμοπερατότητας στοιχείων Ο.Σ.
Συντελεστής θερμοπερατότητας τοιχοποιιών

Συντελεστής θερμοπερατότητας επιστεγάσεων
Συντελεστής θερμοπερατότητας δαπέδων

ΕφαρμογήΕφαρμογή ΚΚ..ΘΘ..ΚΚ..

Θερμογέφυρες: αυξάνεται ο συντελεστής θερμοπερατότητας
των δομικών στοιχείων κατά 0,10W/m2K

Σύμφωνα με τη μελέτη

Σύμφωνα με τη μελέτη

ΝΑΙ

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει
η μελέτη, λαμβάνονται υπόψη
οι μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές
του Κ.Θ.Κ.



θερμικές απώλειες
από τα διαφανή

στοιχεία



Ροή θερμότητας: 
ισχυρά μονωμένη τοιχοποιία- μονός υαλοπίνακας



Διαφανείς επιφάνειεςΔιαφανείς επιφάνειες

Συλλογή στοιχείων κατά την ενεργειακή επιθεώρηση

Έντυπο 9: Κέλυφος κτιρίουΈντυπο 9: Κέλυφος κτιρίου

Εκτίμηση συντελεστή θερμοπερατότητας κουφώματος

Διασταύρωση πιστοποιητικών με δελτία αποστολής κουφωμάτων



Διαφανείς επιφάνειεςΔιαφανείς επιφάνειες

Συλλογή στοιχείων κατά την ενεργειακή επιθεώρηση

Έντυπο 9: Κέλυφος κτιρίουΈντυπο 9: Κέλυφος κτιρίου

Εκτίμηση συντελεστή θερμοπερατότητας κουφώματος

Διασταύρωση πιστοποιητικών με δελτία αποστολής κουφωμάτων

Υπολογισμός συντ. θερμοπερατότητας με βάση το συντελεστή θερμοπερατότητας
πλαισίου, υάλωσης και γραμμικής θερμογέφυρας μεταξύ πλαισίου και υάλωσης



Διαφανείς επιφάνειεςΔιαφανείς επιφάνειες

Συλλογή στοιχείων κατά την ενεργειακή επιθεώρηση

Έντυπο 9: Κέλυφος κτιρίουΈντυπο 9: Κέλυφος κτιρίου

Εκτίμηση συντελεστή θερμοπερατότητας κουφώματος

Διασταύρωση πιστοποιητικών με δελτία αποστολής κουφωμάτων

Υπολογισμός συντ. θερμοπερατότητας με βάση το συντελεστή θερμοπερατότητας
πλαισίου, υάλωσης και γραμμικής θερμογέφυρας μεταξύ πλαισίου και υάλωσης

Χρήση έτοιμων πινάκων



Πλαίσιο από σύνθετη διατομή PVC- αλουμινίου
με πολλαπλούς θαλάμους, πλήρωση με
θερμομονωτικό αφρό
και ενισχυτικές μεταλλικές ράβδους με
θερμοδιακοπή

ισοθερμικό διάγραμμα
ροών (προσομοίωση)

νέα υλικά για υψηλές απαιτήσεις (θερμομόνωση)



Υαλοπίνακες για τον έλεγχο των κλιματικών συνθηκών
Συμβατικός διπλός υαλοπίνακαςΣυμβατικός διπλός υαλοπίνακας

Ανακλαστικός υαλοπίνακαςΑνακλαστικός υαλοπίνακας

Υαλοπίνακας χαμηλής «εκπεμψιμότητας» (low-e)Υαλοπίνακας χαμηλής «εκπεμψιμότητας» (low-e)

Υαλοπίνακας φασματικά επιλεκτικός (spectrally selective)Υαλοπίνακας φασματικά επιλεκτικός (spectrally selective)

ΤύποςΤύπος υαλοπίνακαυαλοπίνακα UU--valuevalue SHGCSHGC TvTv

ΣυμβατικόςΣυμβατικός διπλόςδιπλός υαλοπίνακαςυαλοπίνακας 2,7 W/m2,7 W/m22KK 0.710.71 0.780.78

ΑνακλαστικόςΑνακλαστικός υαλοπίνακαςυαλοπίνακας 2,7 W/m2,7 W/m22KK 0.460.46--0.250.25** 0.0.6565--0.0.2727**

ΥαλοπίνακαςΥαλοπίνακας χαμχαμ. . εκπεμψιμότηταςεκπεμψιμότητας ((lowlow--e)e) 0.680.68 0.740.74

ΥαλοπίνακαςΥαλοπίνακας φασματικάφασματικά επιλεκτικόςεπιλεκτικός 1.41.4--1.1 1.1 W/mW/m22KK**** 0.360.36 0.660.66

1.71.7--1.4 W/m1.4 W/m22KK****

** ανάλογαανάλογα μεμε τοτο χρωματισμόχρωματισμό
****πλήρωσηπλήρωση διακένουδιακένου μεμε αέρααέρα ήή ευγενέςευγενές αέριοαέριο
Ενδεικτικές τιμές, πηγή: Pilkington



κινητή (νυχτερινή ) μόνωση
των ανοιγμάτων



Συστάσεις για την αναβάθμιση κτιριακού κελύφους
Προσθήκη θερμομόνωσης στα κατακόρυφα αδιαφανή στοιχείαΠροσθήκη θερμομόνωσης στα κατακόρυφα αδιαφανή στοιχεία

Προσθήκη θερμομόνωσης στα οριζόντια αδιαφανή στοιχείαΠροσθήκη θερμομόνωσης στα οριζόντια αδιαφανή στοιχεία

Ενίσχυση διαφανών στοιχείωνΕνίσχυση διαφανών στοιχείων

Εξωτερική αναδρομική θερμομόνωσηΕξωτερική αναδρομική θερμομόνωση

Εξωτερική θερμομόνωση με πετάσματαΕξωτερική θερμομόνωση με πετάσματα

Εσωτερική θερμομόνωσηΕσωτερική θερμομόνωση

Διαμόρφωση δικέλυφης όψηςΔιαμόρφωση δικέλυφης όψης

Δώμα, στέγηΔώμα, στέγη

Δάπεδα επάνω από αέρα, έδαφος, ΜΘΧΔάπεδα επάνω από αέρα, έδαφος, ΜΘΧ

Αντικατάσταση κουφωμάτωνΑντικατάσταση κουφωμάτων

Προσθήκη δεύτερου κουφώματοςΠροσθήκη δεύτερου κουφώματος



μελέτη κτιριακού κελύφους

Ροή θερμότητας με αγωγιμότητα από τα συμπαγή και
διαφανή στοιχεία
(ελάχιστες απαιτήσεις θερμικής προστασίας )

Θερμική πρόσοδος από την ηλιακή ακτινοβολία
από τα συμπαγή και διαφανή στοιχεία

συνεκτίμηση της επίδρασης των
λοιπών χαρακτηριστικών του κελύφους



Διαφανείς επιφάνειεςΔιαφανείς επιφάνειες

Συλλογή στοιχείων κατά την ενεργειακή επιθεώρηση

Έντυπο 9: Κέλυφος κτιρίουΈντυπο 9: Κέλυφος κτιρίου

Εκτίμηση συντελεστή ηλιακού θερμικού κέρδους g

Πιστοποιητικά υαλοπίνακα

Αν υπάρχει μελέτη κλιματισμού: σύμφωνα με τη μελέτη

Χρήση έτοιμων πινάκων

Έγχρωμοι ή ανακλαστικοί υαλοπίνακες (ελλείψει άλλων στοιχείων): 0,50 

Αδιαφανείς υαλοπίνακες: 0,00



•διαστάσεις και υλικά κατασκευής, 
•τύπος (σταθερά / κινητά, οριζόντια / κατακόρυφα, συμπαγή / 
διάτρητα) 
•σταθερά εξωτερικά σκίαστρα: πρόβολοι, περσίδες, 
πέργκολες, μπαλκόνια, τέντες κ.α
•εσωτερικά σκίαστρα (κουρτίνες, περσίδες) και τα
εξωτερικά παραθυρόφυλλα, τα οποία δε θεωρούνται
σταθερά σκίαστρα, δε λαμβάνονται υπόψη

.

ηλιοπροστασία



υπολογισμός συντελεστή σκίασης
Προσανατολισμός επιφάνειας 

Τύπος περσίδων Γωνία δ Περίοδος 
N ΝΑ και ΝΔ Α και Δ ΒΑ και ΒΔ Β 

θέρμανσης 0,65 0,65 0,64 0,64 0,65
Σταθερές οριζόντιες 30ο 

ψύξης 0,51 0,57 0,61 0,62 0,64

θέρμανσης 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50
Σταθερές οριζόντιες 45ο 

ψύξης 0,36 0,39 0,44 0,45 0,49

θέρμανσης 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50
Κινητές οριζόντιες 45ο 

ψύξης 0,03 0,07 0,12 0,23 0,41

 

Συντελεστής σκίασης από οριζόντιες περσίδες Fsh

Hw

δ

Γραφική απεικόνιση της γωνίας δ, 
που σχηματίζουν μεταξύ τους
οριζόντιες εξωτερικές περσίδες για
τον υπολογισμό της σκίασης σε
διαφανές δομικό στοιχείο

(ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010)



Ηλιοπροστασία- φωτοβολταϊκά στοιχεία



Κτίριο γραφείων της μελετητικής εταιρείας METROPOLI στη Μαδρίτη

Ηλιοπροστασία- ηλιακοί συλλέκτες κενού ζεσταίνουν νερό



μελέτη κτιριακού κελύφους

Ροή θερμότητας με αγωγιμότητα από τα συμπαγή και
διαφανή στοιχεία
(ελάχιστες απαιτήσεις θερμικής προστασίας )

Θερμική πρόσοδος από την ηλιακή ακτινοβολία
από τα συμπαγή και διαφανή στοιχεία

συνεκτίμηση της επίδρασης των
λοιπών χαρακτηριστικών του κελύφους





Η χρησιμοποίηση υλικών με θερμοχωρητικότητα
(συμβάλλει σε:
-ομαλή διακύμανση επιφανειακών θερμοκρασιών
-απόδοση θερμότητας όλο το 24ωρο
-συμβολή στο δροσισμό του κτιρίου

Θερμοχωρητικότητα- αποθήκευση ηλιακών κερδών

αποθήκευση της πλεονάζουσας
θερμότητας και διαφορά φάσης
για τη μετάδοσή της



ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

ΘΕΡΜΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
  

 [kg/m3] [Wh/kg.K] [W/ m3 K] 

Οπτοπλινθοδομή 1700 0,22 374 
Ελαφροσκυρόδεμα 1200 0,28 336 
Οπλισμένο 
σκυρόδεμα 

2100 0,28 588 

Κονίαμα γύψου 1120 0,28 314 
Ξύλινα δάπεδα 350 0,33 115 
Μάρμαρο 2500 0,22 550 
Πλακίδια κεραμικά 1900 0,22 418 
Πλακίδια 
πλαστικού 

1050 0,34 357 

Πάπλωμα 
υαλοβάμβακα 

50 0,28 14 

Τζάμι παραθύρων 2500 0,5 1250 
Νερό 20οC 998 1,16 1157 
 

θερμοχωρητικότητα



νέα υλικά για αυξημένη θερμοχωρητικότητα
υλικά αλλαγής φάσης PCM (Phase Change Materials)



θερμοχωρητικότητα –νέα υλικά

Εγκλεισμός
στο υλικό του
κτιριακού
στοιχείου

(π.χ. 
γυψοσανίδα, 
επίχρισμα ή
περλίτη



οο ΚΚ..ΕνΕν..ΑΑ..ΚΚ. . μπορείμπορεί νανα γίνειγίνει αφετηρίααφετηρία μιαςμιας νέαςνέας διαδρομήςδιαδρομής προςπρος
ενεργειακάενεργειακά αποδοτικότερααποδοτικότερα καικαι ποιοτικάποιοτικά αρτιότερααρτιότερα κτίριακτίρια……..


