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Κτίριο χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης 

Πηγή: 
http://www.concept-bio.eu 

Χώρα Κτίριο 
Ε.Ε. Low-energy building 

Σουηδία 
Low-energy “Minienergi” 
Passive house 
Zero-energy house 

Δανία 
Low-energy house class 1 
Low-energy house class 2 
Passive house 

Ελβετία 
Low-energy (Minergie) 
Passive house (Minergie-P) 
Minergie-ECO / P-ECO 

Αγγλία Passive house 

Γαλλία 
Effinergie+ (Neuf) 
Effinergie Renovation 

Πηγή: 
http://www.isover.com 
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Κτίριο χαμηλής 
κατανάλωσης 

ενέργειας – 
Παθητικό κτίριο 

Πηγή: 
http://www.passipedia.passiv.de 

Πηγή: 
http://www.passiv.de 
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Στρατηγικός σχεδιασμός 

Συμβατικός σχεδιασμός   

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 

Σχεδιασμός Η/Μ 
συστημάτων 

Χαμηλή ενεργειακή 
αποδοτικότητα  

Ομάδα σχεδιασμού 

Αλληλένδετος σχεδιασμός 
Η/Μ και αρχιτεκτονικών 

Καλύτερη ενεργειακή 
συμπεριφορά, χαμηλότερη 

κατανάλωση ενέργειας, 
μικρότερη περιβαλλοντική 

επιβάρυνση 

           Στρατηγικός σχεδιασμός 



Στρατηγικός σχεδιασμός - Πλαίσιο 
Ο σχεδιασμός ενός κτιρίου χαμηλής 
ενεργειακής κατανάλωσης απαιτεί 
τη συνεκτίμηση των παραμέτρων 
που αφορούν:  
− τις απαιτήσεις των ιδιοκτήτων 

(χρήση, κόστος) 

− το κόστος (κατασκευής, λειτουργίας) 

− τα χαρακτηριστικά και απαιτήσεις 
χρηστών (ηλικία, επίπεδο άνεσης, 
δραστηριότητα, πυκνότητα, κτλ) 

− τα κλιματικά και γεωμορφολογικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής 

− τα διαθέσιμα δίκτυα και πηγές 
ενέργειας  

− τις απαιτήσεις νομοθεσίας (κτιριοδο-
μικός κανονισμός, κτλ) 



Αποδοτικός σχεδιασμός κτιριακού κελύφους 

− προσανατολισμός του κτιρίου 

− σχήμα 

− χωροθέτηση χρήσεων (δυνα-
τότητες μεταβολής κατά της 
χρήσης)  

− ποσοστό ανοιγμάτων ανά όψη 

− διατάξεις σκίασης  
Πηγή: 

http://blog.croftandassociates.com 

Πηγή: 
http://assets.inhabitat.com 

Πηγή: 
http://www.levolux.com 

http://www.passiv.de/�
http://assets.inhabitat.com/�
http://assets.inhabitat.com/�


Αποδοτικός σχεδιασμός κτιριακού κελύφους 

− τύπος κατασκευής (ελαφρά, βαριά, κτλ.) 



Αποδοτικός σχεδιασμός κτιριακού κελύφους 

− θερμική προστασία (υλικό, θέση εφαρμογής) 

Αποφυγή 
θερμογεφυρών 



Αποδοτικός σχεδιασμός κτιριακού κελύφους 

− αεροστεγανότητα  

− φυσικός αερισμός 



Αποδοτικός σχεδιασμός κτιριακού κελύφους 

− αίθρια  

− ηλιακές καμινάδες 

− ηλιακοί χώροι 



Αποδοτικός σχεδιασμός κτιριακού κελύφους 

− παθητικά ηλιακά συστήματα 



Αποδοτικός σχεδιασμός κτιριακού κελύφους 

− φύτευση δομικών στοιχείων 

Πηγή: 
http://arch2o.com 

Πηγή: 
http://www.jersemar.org.il 
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Αποδοτικός σχεδιασμός συστημάτων 
θέρμανσης 

συστήματα χαμηλών 
θερμοκρασιών Ενδοδαπέδια θέρμανση 

Ενδοτοίχια θέρμανση 

Fan-coils 

Λέβητας συμπύκνωσης Συζευγμένα συστήματα 
Αέριο καύσιμο 

Αντλίες θερμότητας /   
αβαθή γεωθερμία 



Αποδοτικός σχεδιασμός συστημάτων ψύξης 

συστήματα υψηλής 
απόδοσης 

Αντλίες θερμότητας υψηλής απόδοσης 

Συστήματα αβαθούς 
γεωθερμίας 

Συστήματα ηλιακής ψύξης 

Ψύξη με εξάτμιση 

Ψύξη με αφύγρανση 

Αποθήκευση ψύχους 



Αποδοτικός σχεδιασμός συστημάτων ζεστού 
νερού χρήσης 

συστήματα ΑΠΕ & 
ανάκτησης θερμότητας 

Συζευγμένα συστήματα 

Αξιοποίηση 
ταχυθερμαντήρων 

Ηλιακό σύστημα 

Αντλία θερμότητας 

Ανάκτηση θερμότητας 
από συστήματα καύσης 

και κλιματισμού 



Αποδοτικός σχεδιασμός συστημάτων 
αερισμού/κλιματισμού 

Συστήματα χαμηλής 
κατανάλωσης 

Πολυζωνικά συστήματα 
μεταβλητής παροχής 

Αξιοποίηση φυσικού 
δροσισμού/αερισμού 

Ανάκτηση απορριπτόμενης 
θερμότητας/ψύχους 

Στεγανότητα αεραγωγών 

Μόνωση αεραγωγών 
Διαστασιολόγηση 



Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας 

Αύξηση αποδοτικότητας 
συστημάτων και ιδιοπαραγωγή 

Αξιοποίηση φυσικού φωτισμού 

Λαμπτήρες χαμηλής 
κατανάλωσης 

Συσκευές χαμηλής 
κατανάλωσης 

Φωτοβολταϊκό σύστημα 
Ανεμογεννήτριες αστικού 

περιβάλλοντος 

Σύστημα συμπαραγωγής 



Αποδοτική διαχείριση συστημάτων 

− Εγκατάσταση συστημάτων κεντρικής διαχείρισης (BEMS) 
 

 
 
 
 

− Καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης του τελικού χρήση 



Σας ευχαριστώ …. 
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