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Ενεργειακοί Υπολογισμοί κατά Passiv Haus 
 

Νικόλαος Ι. Γαλάνης, Δρ. Μηχανικός Ε.Μ.Π., Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. 

 

 

 Τα τελευταία χρόνια η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία έχει εισάγει την 

κατασκευή νέων κτιρίων χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, σχεδόν μηδενικής. Με 

βάση τα νομοσχέδια που έχουν εισαχθεί, Ν 3661/2008 και Ν 3851/2010, τα νέα 

κτήρια του δημοσίου πρέπει μετά τις 31.12.2014 και τα νέα ιδιωτικά κτήρια μετά τις 

31.12.2019 να είναι σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.  

 Για να μπορέσει να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, έχουν αναπτυχθεί νέα 

συστήματα και τεχνολογίες τα οποία συμβάλλουν στην δημιουργία κτιρίων χαμηλής 

κατανάλωσης ενέργειας, με κεντρική έμφαση στα παθητικά κτίρια. Τα κτίρια αυτά 

αποτελούν πλέον την βασική επιλογή της κεντρικής ευρώπης, για την δημιουργία 

κτιρίων χαμηλής καταναλώσεως ενεργείας. Ως κεντρική επιλογή των κτιρίων αυτών, 

είναι η πλήρης ανάκτηση ενέργειας από τον αέρα κλιματισμού των χώρων και η 

μείωση του αθέλητου αερισμού σε πολύ χαμηλά επίπεδα και κάτω των 0,6 αλλαγών 

αέρα ανά ώρα. Για την ανάκτηση θερμότητας γίνεται χρήση αεραγωγών προσαγωγής 

και απαγωγής αέρα για την θέρμανση ή κλιματισμό των χώρων. Πριν την απόρριψη 

του απαγομένου αέρα, παρεμβάλλεται εναλλάκτης θερμότητας με τον οποίο 

ανακτάται σε ποσοστό άνω του 85% η ενέργεια του απορρριπτομένου αέρα. Ετσι η 

συνολική κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση περιορίζεται κάτω των 15 kWh/m
2
. 

Το ίδιο ισχύει και για την κατανάλωση ενέργειας για ψύξη-κλιματισμό των χώρων. 

 Για να μπορέσει ο μελετητής να σχεδιάσει ένα παθητικό κτίριο που να πληρεί 

τις παραπάνω προδιαγραφές, πρέπει να κάνει τους απαραίτητους υπολογισμούς τόσο 

από πλευρά κελύφους, όσο και από πλευρά συστημάτων. Οι υπολογισμοί αυτοί αν 

και φαίνεται να είναι περίπλοκοι και χρονοβόροι, μπορούν εύκολα να 

πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του λογισμικού Passive House Planning Package - 

PHPP το οποίο έχει αναπτυχθεί στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο 

του Darmstadt. Το συγκεκριμένο λογισμικό είναι πολύ απλό στη χρήση του, μιας και 

αποτελεί ένα απλό βιβλίο υπολογισμού του excel, με υπολογιστικά φύλλα τα οποία 

είναι μεταξύ τους συνδεδεμένα οπότε οποιαδήποτε αλλαγή γίνει σε ένα από αυτά, 

απευθείας ενημερώνονται και τα υπόλοιπα.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Σχήμα 1: Μορφή φύλλων υπολογισμού του λογισμικού PHPP 
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 Η βασική αρχή του λογισμικού είναι η καταγραφή των δεδομένων του 

κτιρίου, όπως τα στοιχεία του κελύφους, τα συστήματα θέρμανσης - ψύξης καθώς και 

οι συσκευές που υπάρχουν μέσα στο κτίριο και επηρεάζουν τα θερμικά / ψυκτικά 

φορτία.  

 Για να μπορέσει να κάνει τους υπολογισμούς το λογισμικό, θα πρέπει να 

καταγραφούν τα κλιματολογικά δεδομένα που επικρατούν στην περιοχή. Τα 

δεδομένα αυτά μπορούν να επιλεγούν από έτοιμες βιβλιοθήκες εντός του λογισμικού 

από το χρήστη, ή να εισάγει τα δικά του δεδομένα. Μιας και το λογισμικό έχει 

αναπτυχθεί στη Γερμανία και γενικά, στη βόρεια Ευρώπη, στην έτοιμη βιβλιοθήκη 

του υπάρχουν πόλεις της Γερμανίας, Αυστρία, Ελβετίας και ελάχιστες της νότιας 

Ευρώπης.  

 Τα στοιχεία της ελληνικής επικράτειας μπορεί να τα βρει ο χρήστης μέσα από 

τη χρήση λογισμικών μετεωρολογικών δεδομένων όπως το Metonorm, εύρεση τους 

στο διαδίκτυο σε σελίδα του Passiv Haus Institut, είτε τέλος χρησιμοποιώντας τα 

δεδομένα της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2010. 

 Παρακάτω θα παρουσιαστεί ο τρόπος και η εισαγωγή δεμένων στο λογισμικό 

τόσο για τα στοιχεία του κελύφους, όσο και για τα συστήματα. 

 

Στοιχεία Κελύφους - Αδιαφανή και Διαφανή Δομικά στοιχεία 

 

 Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την εξοικονόμηση ενέργειας 

και την κατασκευή ενός κτηρίου με τη τεχνολογία του παθητικού κτηρίου είναι η 

εξωτερική θερμομόνωση. Το προστατευτικό αυτό πλαίσιο του κτιρίου, που θα 

αποτρέψει τις εναλλαγές θερμότητας με το περιβάλλον, βοηθάει στο να παραμείνει η 

θερμότητα στο χώρο που επιθυμούμε και να μειωθεί κατά πολύ η κατανάλωση 

ενέργεια στα συστήματα που εξυπηρετούν το κτίριο. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Σχήμα 2: Επιλογή κατάλληλης οικολογικής θερμομόνωσης κτιρίου και εισαγωγή δεδομένων 
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 Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί ο παράγοντας αυτός, θα πρέπει να 

μονωθούν πολύ καλά όλα τα εξωτερικά δομικά στοιχεία του κτιρίου. Η τοποθέτηση 

μπορεί να γίνει τόσο με τον κλασσικό τρόπο στον πυρήνα του τοίχου, όσο και 

εξωτερικά αυτού για την αποφυγή των θερμογεφυρών. Βέβαια η επιλογή των υλικών 

βοηθάει ακόμα περισσότερο, μιας και η χρήση οικολογικών μονωτικών υλικών και 

όχι χημικών βοηθάει ακόμα περισσότερο στην δημιουργία ευχάριστων και 

καλύτερων εσωτερικών συνθηκών. 

 Με βάση την επιλογή των υλικών και του είδους του δομικού στοιχείου 

μπορούν να εισαχθούν στο λογισμικό τα βασικά στοιχεία του, όπως ο συντελεστής 

θερμοπερατότητας (που μπορεί να εκλεγεί από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2010) του 

εκάστοτε υλικού καθώς και το πάχος του. Παρατηρείται, στο παράδειγμα του 

σχήματος 2, ότι η χρήση λιναριού με συντελεστή θερμοπερατότητας 0,035 και 

πάχους 70mm δίνει συνολικό συντελεστή για το δομικό στοιχείο φέροντος 

οργανισμού 0,401W/m
2
K και 0,237W/m

2
K για δομικό στοιχείο τοιχοποιίας. Οι τιμές 

αυτές πληρούν τα όρια του ΚΕΝΑΚ, είναι πιο χαμηλές αλλά όχι τόσο όσο στα 

πρότυπα του παθητικού κτιρίου που χρησιμοποιείται στη βόρεια Ευρώπη. Αυτό είναι 

λογικό, μιας και το κλίμα στην Ελλάδα είναι πιο ζεστό.  

 Με το ίδιο τρόπο θα επιλεγούν και τα διαφανή δομικά στοιχεία, τα 

κουφώματα, που θα τοποθετηθούν στο κτίριο. Γενικά για την ικανοποίηση του 

κριτηρίου του παθητικού κτηρίου στα κουφώματα πρέπει να γίνει σωστή και αυστηρή 

επιλογή. Χρειάζεται η τοποθέτηση κουφωμάτων με θερμοδιακοπή και τζάμι με 

χαμηλό συντελεστή θερμοπερατότητας και υψηλό δείκτη διαπερατότητας, ώστε ο 

ήλιος να μπαίνει μέσα στο κτίριο το χειμώνα και να γίνεται εκμετάλλευση των 

θερμικών αυτών κερδών.  

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Σχήμα 3: Επιλογή κατάλληλων κουφωμάτων και εισαγωγή δεδομένων 
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 Η εισαγωγή των δεδομένων στις καρτέλες περιγραφής των στοιχείων των 

κουφωμάτων μπορεί να γίνει από το χρήστη με βάση τις πιστοποιήσεις που διαθέτει 

για τα κουφώματα, είτε να επιλεγούν από τις έτοιμες βιβλιοθήκες που διατίθενται στο 

λογισμικό.  

 Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

περιγραφή του κτιρίου και να εισαχθούν συνολικά όλα τα κουφώματα με τις σκιάσεις 

τους, καθώς και τα αδιαφανή δομικά στοιχεία. Η εισαγωγή τους γίνεται από τις 

αντίστοιχες καρτέλες όπως φαίνεται στο σχήμα 3. Στην αρχική καρτέλα των 

αδιαφανών δομικών στοιχείων επιλέγεται ο αντίστοιχος τύπος τοιχοποιίας, που έχει 

περιγραφεί παραπάνω, και εκλέγονται οι διαστάσεις του καθώς και ο 

προσανατολισμός του.     

 

 
 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4:  Υπολογισμός θερμικών και ψυκτικών απαιτήσεων, μέσω των δεδομένων των δομικών 

στοιχείων και των κλιματολογικών δεδομένων της περιοχής 

 

 Στη συνέχεια τοποθετούνται τα κουφώματα, των οποίων τα βασικά στοιχεία 

έχουν περιγραφεί, όπως υαλοπίνακας και πλαίσιο, και καταγράφεται και εδώ ο 

προσανατολισμός και οι διαστάσεις τους. Φυσικά στις καρτέλες αυτές μπορούν να 

εισαχθούν και οι θερμογέφυρες τόσο των αδιαφανών όσο και διαφανών στοιχείων.  
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 Επιπλέον για τα κουφώματα είναι θεμιτό να ελεγχτούν και οι σκιάσεις ώστε 

να μην εμποδίσουν τον ήλιο να εισέρχεται στους χώρους του κτιρίου και να γίνεται 

εκμετάλλευση των θερμικών του κερδών το χειμώνα, ενώ αντίθετα να σκιάζεται 

πλήρως ο χώρος το καλοκαίρι. Για τους υπολογισμούς των σκιάσεων ο χρήστης 

πρέπει απλώς να καταγράψει τα εμπόδια ορίζοντα, προβόλων και πλευρικά και να 

εισάγει στο λογισμικό τις διαστάσεις τους και την απόστασή τους από το άνοιγμα. Με 

αυτόν τον τρόπο το λογισμικό υπολογίζει το συντελεστή σκίασης για το 

συγκεκριμένο άνοιγμα όλο το χρόνο. Βέβαια για την περίοδο του καλοκαιριού έχει 

επιπλέον στοιχεία για τις σκιάσεις, μιας και η τοποθέτηση ενός σκιάστρου, τέντας ή 

περσίδων κινητών έχει σκοπό τη σκίαση μόνο τη συγκεκριμένη εποχή. 

 Έχοντας το λογισμικό τα στοιχεία αυτά, καθώς και τα κλιματολογικά 

δεδομένα της περιοχής που θα κατασκευαστεί το κτίριο, μπορεί να υπολογίσει τις 

απαιτήσεις σε θέρμανση και ψύξη, ώστε να γίνει η σωστή επιλογή των συστημάτων 

που εγκατασταθούν και θα έχουν χαμηλή κατανάλωση ενέργειας , κάτω των 15 

kWh/m
2
.     

 

Στοιχεία συστημάτων 

 

 Με βάση τα παραπάνω δομικά στοιχεία και τον τρόπο λειτουργίας των 

κτιρίων αυτών, με κεντρική επιλογή την πλήρη ανάκτηση ενέργειας από τον αέρα 

κλιματισμού των χώρων και η μείωση του αθέλητου αερισμού σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα και κάτω των 0,6 αλλαγών αέρα ανά ώρα, είναι σημαντικό να επιλεγούν τα 

σωστά συστήματα.    

 Τα συστήματα αυτά θα πρέπει να έχουν αεραγωγούς προσαγωγής και 

απαγωγής αέρα για την θέρμανση ή κλιματισμό των χώρων με ανάκτηση θερμότητας, 

που διασφαλίζει άριστες συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος. Για να επιτευχθεί 

αυτό πριν την απόρριψη του απαγομένου αέρα, παρεμβάλλεται εναλλάκτης 

θερμότητας με τον οποίο ανακτάται σε ποσοστό άνω του 85% η ενέργεια του 

απορρριπτομένου αέρα.  

 Η επιλογή των συστημάτων για το κτίριο, γίνεται από την αντίστοιχη καρτέλα 

του συστήματος όπου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εισάγει τα στοιχεία του ή να 

επιλέξει ένα έτοιμο από τη βιβλιοθήκη του λογισμικού, που περιέχει μια σειρά από 

πιστοποιημένους εναλλάκτες κατά Passiv Haus.  

 Παράλληλα με την επιλογή του συστήματος του εναλλάκτη θα πρέπει να 

οριστούν η ποσότητα αέρα προσαγωγής, που υπολογίζεται με βάση τα άτομα που 

βρίσκονται στο κτίριο και η ποσότητα του αέρα απαγωγής με βάση τα σημεία 

απαγωγής του (λουτρά, κουζίνα, βοηθητικοί χώροι). Αυτό θα πρέπει να γίνει για να 

υπολογιστεί η ελάχιστη ποσότητα αέρα που θα χρειαστεί το κτίριο καθώς και η 

κατανάλωση του εναλλάκτη, Ένα επιπλέον σημείο στους υπολογισμούς αυτούς είναι 

η εισαγωγή των στοιχείων του δικτύου μεταφοράς του κλιματιζόμενου αέρα (διατομή 

αεραγωγών, θερμομόνωση κτλ.), ώστε να υπολογιστούν οι απώλειες ενέργειας κατά 

τη μεταφορά του θερμού αέρα στο χώρο κατά την προσαγωγή του. 
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Σχήμα 5:  Επιλογή συστημάτων και υπολογισμός καταναλισκόμενης ενέργειας 

 

 Είναι επίσης επιβεβλημένη η χρήση ηλιοθερμικών συστημάτων για την 

παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) καθώς και θερμότητας. Επομένως δεν θα 

έλειπε από το λογισμικό ο αντίστοιχος χώρος εισαγωγής των δεδομένων των πάνελ 

θέρμανσης του νερού καθώς και του δικτύου μεταφοράς του ώστε να υπολογίσει το 

αντίστοιχο ποσό ενέργειας από τον ήλιο που χρησιμοποιεί το κτίριο για τις ανάγκες 

του. 

 Τέλος μπορούν να εισαχθούν τα θερμικά κέρδη από τις ηλεκτρικές συσκευές, 

τους χρήστες και τα φώτα που λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στον υπολογισμό της 

κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανση και τη ψύξη του κτιρίου.   

 Έχοντας λοιπόν εισαχθεί όλα τα δεδομένα, είναι δυνατός ο υπολογισμός της 

ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου και η ταξινόμησή του στην κατηγορία 

του παθητικού κτηρίου ή όχι. 
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Αποτελέσματα 

 

 Έχοντας παρουσιάσει τα παραπάνω στοιχεία λειτουργίας του λογισμικού, 

μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για το σχεδιασμό μιας κατοικίας. Στο σημείο 

αυτό δεν θα παρουσιαστούν σχεδιαστικές λεπτομέρειες αλλά δυο τρία βασικά 

στοιχεία και τα αποτελέσματα που εξάγονται από το λογισμικό.  

 Το συγκεκριμένο κτίριο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, και σχεδιάστηκε έτσι 

ώστε τα δομικά του στοιχεία να μονωθούν με λινάρι τόσο εξωτερικά (φέρον 

οργανισμός) όσο και στον πυρήνα (τοιχοποιία), όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 1. Τα 

δομικά στοιχεία έχουν συντελεστή θερμοπερατότητας  U = 0,401W/m
2
K και 

0,237W/m
2
K αντίστοιχα. 

 Για τα κουφώματα επιλέχτηκε τύπος υαλοπίνακα διπλού τζαμιού με αργό και 

συντελεστή θερμοπερατότητας 1,1W/m
2
K, ενώ το πλαίσιο μεταλλικό με 

θερμοδιακοπή και U= 2,40W/m
2
K. 

 Έχοντας εισάγει και τα δεδομένα της σκίασης, όπου το κτήριο δεν σκιάζεται 

από μακρινά εμπόδια, λαμβάνοντας υπόψη τους προβόλους και τα πλαϊνά εμπόδια, 

καθώς και τις σκιάσεις το καλοκαίρι από τις τέντες και τα προσωρινά σκίαστρα, 

υπολογίζονται οι θερμικές και ψυκτικές απαιτήσεις για το κτίριο.  

 Οι υπολογισμοί βασίζονται στα κλιματολογικά δεδομένα της Θεσσαλονίκης 

που έχουν εισαχθεί από την ΤΟΤΕΕ 20701-3, και δείχνουν ότι το κτίριο χρειάζεται 

10,8kWh/m
2
/έτος για τη θέρμανσή του και 14,5kWh/m

2
/έτος για την ψύξη. 

 Εισάγοντας τα δεδομένα του συστήματος όπου εκλέγεται εναλλάκτης με 

βαθμό απόδοσης 95% , πιστοποιημένος κατά Passiv Haus, δίκτυο διανομής μονωμένο 

και σύστημα ανεμιστήρα παροχής αέρα 547m
3
/h, ο οποίος θα πραγματοποιεί μέχρι 

0,6 εναλλαγές την ώρα αέρα, εξάγονται τα αποτελέσματα που φαίνονται στο σχήμα 6. 

   

    Σχήμα 6: Αποτελέσματα λογισμικού PHPP 

 

Συμπεράσματα 

 

Είναι σημαντικό να ξεκινήσει η κατασκευή νέων κτιρίων, που θα καταναλώνουν όσο 

το δυνατό λιγότερη ενέργεια στην Ελλάδα. Μια τέτοια κατασκευή, μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με τη χρήση της τεχνολογίας του παθητικού κτιρίου, η οποία είναι 

πολύ πιο εύκολα πραγματοποιήσιμη λόγω του ζεστότερου κλίματος της χώρας. Ένα 

κτίριο με απλή οικολογική μόνωση, πάχους 70mm, κουφώματα με χαμηλό 

συντελεστή θερμοπερατότητας (πολύ πιο χαμηλό από ότι ορίζει ο ΚΕΝΑΚ) και 
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συστήματα αερισμού με υψηλό συντελεστή απόδοσής κατά Passiv Haus, μπορεί 

εύκολα να πετύχει τις προδιαγραφές για τη θέρμανση, αλλά με λίγο δυσκολία για τις 

προδιαγραφές του κλιματισμού.    
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