
The passive house is not an energy standard but an integrated concept assuring the highest 

level of comfort. 
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Μελέτη κατασκευή : Ανάπτυξη Κατασκευαστικη 
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• εξειδικευόμαστε 

στην Μελέτη 

και κατασκευή 

κτιρίων σχεδόν 

μηδενικής 

κατανάλωσης 

ενέργειας 

(NZEB) 

• Αναβαθμίσεις 

και νέες 

κατασκευές 



 

 

 

 

 

 
Η EnerVillas, είναι ένα τουριστικό συγκρότημα στον Κάτω Αλισσό με θέα την γέφυρα Ρίου – 

Αντιρρίου από αποτελείται από  
δύο ανεξάρτητες Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες 

 
Η κάθε κατοικία  210m2 διαθέτει:  

 
•3 υπνοδωμάτια / 4 μπάνια (το ένα ΑΜΕΑ)  
•Ανελκυστήρας /  προσβάσιμοτητα για ΑΜΕΑ 

•Steam bath  
•σαλόνι – τραπεζαρία – πλήρη κουζίνα 

•playroom- γυμναστήριο  
•barbeque στον κήπο 

•ιδιωτικές θέσεις στάθμευσης 

•free wi-fi σε όλους τους χώρους 

•υπολογιστή και εκτυπωτή 

•μεγάλες βεράντες και κήπος 

Περιγραφή  καταλύματος 
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•Το 1ο πιστοποιημενο passive house premium  κατάλυμα στην Ελλάδα και ένα από τα 18 
παγκοσμίως!  

 
•το 1ο τύπου Βιλλών στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε ως Αειφόρο κατά EARTHCHECK 
EVALUATE PLUS (www.earthcheck.org σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης)  

 
•το 1ο στην Ελλάδα που λειτουργεί σε ετήσια βάση ως Ανθρακικά Ουδέτερο 

 
•+PV παράγει περισσότερη ενέργεια από όση καταναλώνει 
 

για την περίσσεια ενέργεια έχουμε σταθμό φόρτισης ηλεκτρικού αυτοκινήτου  
 
•Έξυπνο κατάλυμα με BMS που ελέγχει αερισμό, κλιματισμό, σκίαση και φώτα ενώ καταγράφει 
καταναλώσεις και μετρήσεις CO2 , υγρασίας , θερμοκρασίας κ.α. 
 

 
 

Πιστοποιήσεις - καινοτομία 
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 
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210Χ 150KWH/M2 =31.500KWH /3= 

10500X 0,12=1260 Eυρώ / ΧΡΟΝΟ  

(μέση κατασκευή) 

 210X 15 KWH/M2   =3.225 KWH /3 = 

1075X 0,12=130 Ευρώ / ΧΡΟΝΟ 

(passive house) 

ΔΙΑΦΟΡΑ  28.275Kwh!!!  

 22kw στην αθηνα pv 

ΕΝΏ Εχουμε ένα αρρωστο κτιριο 

 

Πρώτα μειώνουμε τις ανάγκες μας για 

ψύξη θερμανση κι έπειτα ασχολούμαστε  

με το συστημα θερμανσης. Αυτό ισχύει 

και σε καινούργιες κατασκευές αλλά και 

σε αναβαθμίσεις 



•Σωστός προσανατολισμός κτιρίου 
•Το σχήμα του κτιρίου παίζει σημαντικό ρόλο στο κόστος /μ2 

•Μηχανικό αερισμό με ανάκτηση θερμότητας 

•Κουφώματα  με θετικό ενεργειακό ισοζύγιο! 

•Αεροστεγανότητα κτιρίου πως επιτυγχάνεται 
•Θερμογέφυρες , πως τις μηδενίζουμε στην πράξη 

•Σκίαση κτιριου χωρίς ενόχληση του κατοίκου  

 

 
 

 
 

Μεθοδολογία κατασκευής / κόστος 
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•Μεγάλα ανοίγματα στον νότο για μέγιστα ηλιακά κέρδη το χειμώνα 
•Σκίαση το καλοκαίρι κατά προτίμηση σταθερή με ανεμπόδιστη 

κίνηση για τους ενοίκους  

 

 
 

 
 

Σωστός προσανατολισμός κτιρίου 
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Σχήμα κτιρίου  
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Αυξάνει σημαντικά το κόστος το σχήμα το κτιρίου.  



 
 

 

 
 

Αεροστεγανότητα blower door test 
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Ένα διατρητο κτίριο οση μόνωση και να 

έχει δεν λειτουργεί! 



 
 

 

 
 

Μηχανικός αερισμός με ανάκτηση ενέργειας 
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Ναι μπορουμε να ανοίξουμε τα παράθυρα. 

 



 
 

 

 
 

Κουφώματα και τρόπος τοποθέτησης! 
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Θερμογέφυρες 
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•Ελάχιστα έξοδα εως και μηδενικά για την χρήση του κτιρίου 

(Hvac,dhw) (εξοικονόμηση ενέργειας) 
•Ελάχιστα κόστη συντήρησης 
•Υψηλής ποιότητα κατασκευής και διάρκεια ζωής 
•Απόλυτη ησυχία στο εσωτερικό  
•Θερμική άνεση και ποιότητα αέρα – Θαλπωρή 
•Μεγαλύτερη εμπορική αξία 
•Λιγότερες φορολογικές επιβαρύνσεις (φπα αλλά και τέλη) 
•Λιγότερη εξάρτηση εως και καθόλου από δίκτυα (off grid)  
•Προστασία του περιβάλλοντος 
•Η Τοπική οικονομία επωφελείται  κυρίως  από την κατασκευή 

nzeb όχι μεγαλες εταιριες παραγωγής ενέργειας 
 

 

 
 

Πλεονεκτήματα nzeb – passive house 
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•Από το 2021 και τα ιδιωτικά υποχρεωτικά nzeb 
•Στην πράξη εχει αποδειχθεί ότι αν θέλεις να κατασκευάσεις ένα 

σύγχρονο σπίτι με αυτεπιστασια χωρίς σωστές μελέτες 

εφαρμογής κοστίζει ακριβότερα από την κατασκευη ενός nzeb 

κτιρίου 
•Εάν γνωρίζεις τον τρόπο μελέτης και κατασκευής σε κάθε 

περίπτωση με το ιδιο budget κατασκευάζεις τελικά καλύτερα 

κτίρια 

 
Απαραίτητη προϋπόθεση σωστός αρχικός σχεδιασμός ,  μελέτες 

εφαρμογής (BIM) από εξειδικευμένα τεχνικά γραφεία οι οποίες θα 

εφαρμοσθούν πιστά από εξειδικευμένα συνεργεία.  

Εδώ είναι το Πρόβλημα.   
 

 
 

 

Κόστος κατασκευής? 
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Είμαστε το  μοναδικό passive house κατάλυμα στην Ελλάδα όπου 
μπορείς να μείνεις και να διαπιστώσεις ότι είναι εφικτό να έχεις την 

μέγιστη  θερμική άνεση και  ποιότητα αέρα με σχεδόν μηδενικές 

καταναλώσεις αλλά και συντηρήσεις μηχανολογικού εξοπλισμού. 

 
 

μια διαμονή στις enervillas θα αλλάξει 

τον τρόπο που σκέφτεστε !  
 

Επίλογος 
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Το συνολικό κόστους του έργου είναι 713.400,00  

και έχει ενταχθεί στο LEADER 2007-2013 

Κόστος 
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Μέτρηση Ενέργειας και αισθητήρες 
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December Shot 

 

 

Φωτορεαλιστική αποτύπωση 
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Ζήστε την εμπειρία του παθητικού κτιρίου στις διακοπές σας. 

Διακοπές σε παθητικό κτίριο; Γίνεται! 

 

 
•Μηχανικό αερισμό με ανάκτηση θερμότητας 

•Κουφώματα  με θετικό ενεργειακό ισοζύγιο! 

•Αεροστεγανότητα κτιρίου πως επιτυγχάνεται 

•Θερμογέφυρες , πως τις μηδενίζουμε στην πράξη 
•Σκιαση κτιριου χωρίς ενόχληση του κατοίκου  

•Smart home – BMS με ΚΝΧ , monitoring της κατοικίας. 

•Ανελκυστήρα με ανάκτηση ενέργειας και μπαταρία   

•Θα δείτε στην διαμονή σας πόση ενέργεια καταναλώσατε  και που 
και πόση παρήγαγε το φωτοβολταικό μας  

 

Τι διαφορετικό θα δείτε  
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Κάθε κτίριο έχει καθαρή επιφάνεια  216 τ.μ. και 4 επίπεδα με 

υπόγειο, ισόγειο, πρώτο όροφο και σοφίτα. Η κάλυψη του κάθε 

κτιρίου είναι  83,75m2, ενώ όλο το συγκρότημα τοποθετώντας 

φωτοβολταικά πάνελ στις στέγες αλλά και στα νότια ανοίγματα 

σαν σταθερά σκίαστρα παράγει εύκολα  περισσότερες από 

13.000 kwh / έτος .  

Ο φορέας τoυ κτιρίου είναι οπλισμένο σκυρόδεμα ,  οι τοιχοποίες 

από τούβλα κάθετων οπών ενώ η στέγη είναι ξύλινη. 

 

 

Τι διαφορετικό θα δείτε  
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Η κάλυψη των μικρών θερμικών και ψυκτικών φορτίων των εσωτερικών χώρων 

που προκύπτουν μετά τον γεωθερμικό προκλιματισμό ή την  προθέρμανση 

του νωπού αέρα του εξαερισμού γίνεται με τη χρήση μικρών αυτόνομων 

κλιματιστικών τύπου split ή multisplit ιδιαίτερα υψηλής απόδοσης. 

 

Η παραγωγή ΖΝΧ γίνεται με χρήση αντλίας θερμότητας αέρα-νερού υψηλού 

βαθμού απόδοσης ενσωματωμένης στο δοχείο αποθήκευσης του ζεστού 

νερού. 

 

Ο κεντρικός έλεγχος της λειτουργίας των κλιματιστικών γίνεται από το 

Σύστημα Αυτοματισμού Κτιρίου (Building Management System - BMS) για την 

προσαρμογή της επιθυμητής θερμοκρασίας των εσωτερικών χώρων στην 

εξωτερική θερμοκρασία και την παρουσία ανθρώπων. 

 

Ψύξη, Θέρμανση, Ζεστό Νερό Χρήσης 
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Ο εσωτερικός αέρας του κτιρίου ανανεώνεται από το σύστημα μηχανικού 

εξαερισμού 0,5 φορές την ώρα το καλοκαίρι και 0,3 φορές την ώρα το χειμώνα. 

Ο εισερχόμενος νωπός αέρας φιλτράρεται με φίλτρα κατηγορίας F7 για 

αποφυγή εισχώρησης αλλεργιογόνων σωματιδίων. 

Ο μηχανικός εξαερισμός διαθέτει εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας με 

απόδοση άνω του 90% τύπου cross-counterflow με δυνατότητα ανταλλαγής 

υγρασίας για καλύτερη ποιότητα αέρα το χειμώνα. Οι ανεμιστήρες που 

χρησιμοποιούνται είναι συνεχούς ρεύματος για οικονομία και καλό έλεγχο της 

ταχύτητάς τους προκειμένου να εξασφαλίζεται η σωστή ροή μεταξύ του αέρα 

προσαγωγής και απαγωγής. 

 Το σύστημα μηχανικού εξαερισμού υποστηρίζει αυτόματο νυκτερινό 

δροσισμό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι 

σχετικά χαμηλή.  

 Η αυτόματη λειτουργία του συστήματος εξαερισμού γίνεται από αυτόνομο 

σύστημα ελέγχου το οποίο επιπρόσθετα ρυθμίζει τη ροή του εισερχόμενου 

νωπού αέρα με βάση τη συγκέντρωση του CO2. Η επίβλεψη της λειτουργίας 

του εξαερισμού πραγματοποιείται από το Σύστημα Αυτοματισμού Κτιρίου 

(Building Management System - BMS). 

 

 

Εξαερισμός 
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Τα φωτιστικά σώματα και οι λαμπτήρες είναι αποκλειστικά τεχνολογίας LED 

υψηλής απόδοσης σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 

  

Ο κεντρικός έλεγχος των κυκλωμάτων φωτισμού γίνεται από το Σύστημα 

Αυτοματισμού Κτιρίου (Building Management System - BMS) με αυτόματη 

λειτουργία με βάση το φυσικό φως. 

 

Η χειροκίνητη λειτουργία του κάθε κυκλώματος ή ομάδας κυκλωμάτων 

φωτισμού γίνεται πολύ εύκολα με χρήση συμβατικών μπουτόν. Φώτα που υπό 

κανονικές συνθήκες ελέγχονται αυτόματα, επιστρέφουν στην αυτόματη 

λειτουργία μετά από χειροκίνητο έλεγχο και αφού περάσει ένα χρονικό 

διάστημα. Φώτα που ελέγχονται μόνο χειροκίνητα, υπακούουν και σε περιοδικό 

κεντρικό αυτόματο έλεγχο για αποφυγή σπατάλης αν ξεχαστούν σε λειτουργία 

π.χ. απενεργοποιούνται μετά την ανατολή. 

 

 

Φωτισμός 
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Χρησιμοποιούνται εξωτερικά, ηλεκτροκίνητα βενετικά στόρια σε όλους 

υαλοπίνακες για σκίαση τους καλοκαιρινούς μήνες, μεγιστοποίηση της 

εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας κατά τους χειμερινούς μήνες, εξασφάλιση 

ιδιωτικότητας και ασφάλεια. Ενώ εκμεταλλευόμαστε και τα φωτοβολταικα πάνελ 

για σταθερή σκίαση. 

 

Στις πέργκολες του εξώστη και του ισογείου χρησιμοποιούνται οριζόντιες 

πτυσσόμενες τέντες κατά τη διάρκεια της ηλιοφάνειας, οι οποίες 

απομακρύνονται ηλεκτρικά τις νυκτερινές ώρες. 

 

Ο κεντρικός έλεγχος των μηχανισμών εξωτερικής σκίασης γίνεται από το 

Σύστημα Αυτοματισμού Κτιρίου (Building Management System - BMS) για την 

αυτόματη ρύθμιση της θέσης των μηχανισμών σκίασης και της γωνίας των 

περσίδων με βάση τη θέση του ηλίου, την εποχή και την ένταση της 

ηλιοφάνειας, ενώ η θέση όλων των συστημάτων σκίασης μπαίνει αυτόματα σε 

κατάσταση προστασίας σε περίπτωση ισχυρών ανέμων και κακοκαιρίας. 

 

 

Σκίαση 
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Ασύρματοι μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας τοποθετημένοι στους πίνακες 

διανομής καταγράφουν τα δεδομένα ηλεκτρικής κατανάλωσης των 

συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού, ενώ καταγράφεται και η 

συνολική κατανάλωση του κτιρίου και η παραγωγή του φωτοβολταϊκού 

συστήματος. 

 

Επίσης εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου θα καταγράφεται η θερμοκρασία, 

υγρασία , φωτεινότητα , CO2 και όλα τα δεδομένα θα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από το σύστημα αυτοματισμού. 

  

Όλες οι πληροφορίες μέτρησης ενέργειας προωθούνται συστηματικά σε 

διαδικτυακή υπηρεσία cloud για την παρουσίαση των πληροφοριών σε βάθος 

χρόνου και την εξαγωγή συμπερασμάτων, ανίχνευση σφαλμάτων και σημείων 

βελτίωσης. 

 

 

 

Μέτρηση Ενέργειας και αισθητήρες 
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Μέτρηση Ενέργειας και αισθητήρες 
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Μέτρηση Ενέργειας και αισθητήρες 
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PHPP 

 
 

 

ENERVILLAS 
 



Αυτό που κάνει το συγκρότημα μοναδικό είναι ότι ανήκει στην κορυφαία 

κατηγορία Energy Plus. Πρακτικά σημαίνει ότι το κατάλυμα παράγει περισσότερη ενέργεια 

από όση καταναλώνει μέσα σε ένα περιβάλλον απόλυτης θερμικής άνεσης και ποιότητας 

αέρα, ενώ ταυτόχρονα φροντίζει για τις μετακινήσεις μας το ηλεκτρικό αυτοκίνητο 

χωρίς καμία επιβάρυνση στο περιβάλλον με βλαβερές ουσίες μέσω των καυσαερίων.   

 

Η εξωτερική μόνωση τοίχων είναι 20 εκατοστά EPS με Uwall = 0,130. 

 

Η μόνωση της οροφής παρέχει Uroof = 0,155. 

 

Για τα παράθυρα και τα πλαίσια η απόφαση δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά η λίστα είναι 

Kommerling 88+ και Elwiz, με μέσο όρο Uw 0,8 έως 1,1. Για τζάμια, η εγκατάσταση θα γίνει με 

γυαλί με g μεταξύ 0,35-0,65 και Ug <0,6. 

 

Το κάτω μισό του υπογείου δεν είναι θερμομονωμένο επειδή είναι κάτω από τη στάθμη των 

υπόγειων υδάτων (@ 2,5m) και η φυσική γεωθερμία έχει ως  αποτέλεσμα  να χρησιμοποιηθεί 

κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών για ελεύθερη ψύξη. 

 

Η ηλιακή σκίαση για κάθε κτίριο θα πρέπει να παρέχεται παθητικά με τη χρήση 

αναδιπλούμενων περσίδων και τεντών υπό αυτόματο έλεγχο από ένα Σύστημα 

Αυτοματισμού Κτιρίων, ενώ ορισμένες περιοχές πρόκειται να σκιάζονται συνεχώς από 

φωτοβολταϊκά πάνελ. 

 

Οι κατοικίες είναι πλήρως εργονομικές και έχουν σχεδιαστεί με το 

πρότυπο “Passive House” , όπου αποδεδειγμένα επιτυγχάνει εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι 

90% σε σύγκριση με τις συμβατικές κατασκευές, ενώ παράλληλα το κόστος κατασκευής 

παραμένει  προσιτό σε όλους.  



 

διαθέτουμε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό , την τεχνογνωσία , τις πιστοποιήσεις 

αλλά και την εμπειρία για την μελέτη και κατασκευή premium κατασκευών  

υψηλής ενεργειακής απόδοσης.  

 

Έχουμε υλοποιήσει αρκετά έργα που μπορείτε να δείτε και στην παγκοσμια βάση 

δεδομένων  με τελευταίο τις Enervillas. 

 

 

 

 

Λίγα λόγια για την Ανάπτυξη κατασκευαστική 
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