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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν να ερευνηθεί η ενεργειακή συμπεριφορά κατοικίας 

διαμερίσματος β’ ορόφου επιφανείας 99,50m2 στην περιοχή του Μοσχάτου Αττικής και να 

επιτευχθεί η ενεργειακή αναβάθμιση αυτής μέσω κατάλληλων επεμβάσεων. Για την επίτευξη του 

στόχου αυτού σημαντικό ρόλο κατέχει η ορθή διαχείριση του έργου (project management) δηλαδή 

ο κατάλληλος προγραμματισμός (χρόνοι και κόστη) των αντίστοιχων εργασιών. 

Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά σε αντίστοιχες μελέτες και έρευνες τόσο για την 

ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών όσο και για τη διαχείριση έργων οι οποίες έχουν δημοσιευθεί 

σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο, που αποτελεί τη μεθοδολογία της έρευνάς μας, έγιναν όλοι οι 

απαραίτητοι υπολογισμοί ώστε να μπορεί να γίνει η εφαρμογή των επιλεγμένων σεναρίων για τις 

απαιτούμενες επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του διαμερίσματος. Στο κεφάλαιο αυτό, 

αναλύονται εννέα σενάρια με τους αντίστοιχους χρόνους υλοποίησης, τις απαιτούμενες εργασίες 

καθώς και το κόστος που απαιτείται για το κάθε σενάριο αντιστοίχως. Ενώ τέλος, επιλέγονται τα 

σενάρια  που ανταποκρίνονται πιο πολύ στους στόχους της μελέτης μας καθώς ικανοποιούν  

περισσότερο τη συνάρτηση κόστους προς όφελος και την πιο ορθή διαχείριση των αντίστοιχων 

χρόνων.   

Στο τρίτο κεφάλαιο, έγινε εισαγωγή όλων των απαιτούμενων στοιχείων του διαμερίσματος στο 

πρόγραμμα του  Κ.ΕΝ.Α.Κ. tool της εταιρείας CiviLTools με την οποία εκτιμήθηκε η ενεργειακή 

κατάσταση του διαμερίσματος πριν τις επεμβάσεις και δημιουργήθηκε σενάριο στο οποίο 

εισήχθησαν τα δεδομένα που προέκυψαν από τις αντίστοιχες προτάσεις των επεμβάσεων που 

επιλέξαμε ως αποτελεσματικότερες στο κεφάλαιο 2. Το αρχείο που δημιουργήθηκε από το 

πρόγραμμα του Κ.ΕΝ.Α.Κ. tool εισήχθη στο πρόγραμμα του Τ.Ε.Ε. Κ.ΕΝ.Α.Κ. ώστε να οριστεί 

σε ποια  ενεργειακή κατηγορία ανήκει το διαμέρισμα πριν και μετά τις επεμβάσεις.  

Επιπλέον, στο πρόγραμμα του Project Libre μελετήθηκε η διαχείριση του έργου όσον αφορά την 

οργάνωση των επιλεγμένων επεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του διαμερίσματος 

καθώς και οι χρόνοι και τα κόστη που απαιτήθηκαν για την επίτευξη του τελικού στόχου.  

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο καταγράφηκαν τ’ αποτελέσματα της έρευνάς μας και 

συγκρίθηκαν με τ’ αποτελέσματα αντίστοιχων ερευνών οι οποίες είχαν δημοσιευθεί σε διεθνή 

επιστημονικά περιοδικά.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of the diploma thesis was to investigate the energy behavior of a residential 

apartment on the 2nd floor of 99,50m2 in the area of Moschato Attica and to achieve its energy 

upgrading through appropriate interventions. For the achievement of this objective important role 

possess the equitable management of work (project management) that is to say the suitable 

planning (years and costs) the corresponding work. 

In the first chapter, reference is made to relevant studies and researches both for the energy 

upgrading of dwellings and for the management of projects that have been published in 

international scientific journals. 

In the second chapter, which is the methodology of our research, all the necessary calculations 

were made so that the selected scenarios can be applied for the required interventions for the 

energy upgrade of the apartment. In this chapter, nine scenarios are analyzed with the 

corresponding implementation times, the required tasks and the cost required for each scenario 

respectively. Finally, we select the scenarios that best fit the objectives of our study as they better 

meet the cost-benefit function and the more correct management of the respective times. 

In the third chapter, became import of all required elements of apartment in the program of 

"K.EN.A.K. tool" of company CiviLTools with which been appreciated the energy situation of 

apartment before the interventions and was created script in which were imported the data that 

resulted from the corresponding proposals of interventions that we selected as more effective in 

capital 2. The file that was created by the program of "K.EN.A.K. tool" was imported in the 

program of "T.E.E. K.EN.A.K." so that it is fixed in which energy category belongs the apartment 

before and afterwards the interventions. 

In addition, Project Libre's project management study focused on the organization of selected 

interventions for the energy upgrade of the apartment as well as the times and costs required to 

reach the final goal. 

Finally, the fourth chapter recorded the results of our research and was compared with the 

results of corresponding research published in international scientific journals. 
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1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 
 

1.1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

 

Η έννοια του Zero Energy Building (κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης) έχει κερδίσει 

μεγάλη διεθνή προσοχή τα τελευταία χρόνια και θεωρείται τώρα ως ο μελλοντικός στόχος για το 

σχεδιασμό των κτιρίων. Εντούτοις, πριν εφαρμοσθεί πλήρως στους εθνικούς οικοδομικούς 

κώδικες και στα διεθνή πρότυπα, η έννοια του Zero Energy Building απαιτεί σαφή και συνεπή 

ορισμό και μια από κοινού συμφωνηθείσα μεθοδολογία υπολογισμού της ενέργειας. Τα 

σημαντικότερα θέματα στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή πριν από την ανάπτυξη 

ενός νέου ορισμού του Zero Energy Building είναι:  

• Ο τρόπος μέτρησης του ισοζυγίου.  

• Η περίοδος εξισορρόπησης,  

• Το είδος της χρησιμοποιούμενης ενέργειας που περιλαμβάνεται στην ισορροπία.  

• Το είδος του ενεργειακού ισοζυγίου.  

• Οι αποδεκτές επιλογές παροχής ανανεώσιμης ενέργειας. 

• Η σύνδεση με την ενεργειακή υποδομή.  

• Οι απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση, το εσωτερικό κλίμα και η αλληλεπίδραση 

κτιριακής δομής – δικτύου σε διασυνδεδεμένα κτίρια μηδενικής ενεργειακής 

κατανάλωσης.[1] 

Η επένδυση σε κτίρια είναι μια πραγματική απόφαση, διότι οι διαθέσιμοι πόροι έχουν συνήθως 

σταθερή χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η αξιολόγηση της επένδυσης είναι μια λογική 

μέθοδος για την επεξεργασία του απαιτούμενου χρόνου, των αβέβαιων ωφελειών, του κόστους 

και των οριστικών αποφάσεων. Οι περισσότεροι αναλυτές σταματούν στο μισό της διαδικασίας 

αξιολόγησης όταν αξιολογούν προσεκτικά τις καθαρές τρέχουσες αξίες και την ευαισθησία σε 

αβέβαια μελλοντικά γεγονότα. Ωστόσο, ο σταθερός παραγκωνισμός και η δυναμική διαδοχική 

ανάλυση μελλοντικών γεγονότων και ενεργειών οδηγούν σε λανθασμένες αποφάσεις όταν 

αποφασίζεται η χρηματοδότηση για την ενεργειακή απόδοση ενός νέου κτιρίου. Αναφέρονται η 

μη μεταβλητότητα και η παρεμπόδιση, και ο αντίκτυπός τους απεικονίζεται με ένα παράδειγμα. 

Η υιοθέτηση ρεαλιστικών υποθέσεων σχετικά με το αβέβαιο μέλλον και η εφαρμογή της 

κατάλληλης μεθοδολογίας αποκαλύπτουν ως οικονομική καλύτερη επιλογή την άμεση επένδυση 

σε παθητικά χαρακτηριστικά και στοιχεία. Η σταθερότητα είναι πολύ σημαντική για την 

οικοδόμηση επενδύσεων αποδοτικότητας και για την εφαρμογή της οδηγίας για τα κτίρια της ΕΕ-

2010.[2] 

Η σημασία του δομημένου περιβάλλοντος από την άποψη του περιβαλλοντικού αντίκτυπου 

και της χρήσης ενέργειας είναι καλά εδραιωμένη. Η υψηλή θερμική απόδοση του 

κατασκευασμένου κελύφους του κτιρίου αποτελεί βασική στρατηγική στο σχεδιασμό και την 

κατασκευή κτιρίων που περιορίζονται στην χρήση ενεργητικών συστημάτων για τον κλιματισμό 

του χώρου. Το υπάρχον απόθεμα κατοικιών της Αυστραλίας είναι θερμικώς πλημμελή και τα 

εθνικά πρότυπα ενεργειακής απόδοσης είναι σχετικά αδύναμα όταν συγκρίνονται με τις διεθνείς 

βέλτιστες πρακτικές. Η έλλειψη στοιχείων έχει παρεμποδίσει τη συζήτηση πολιτικής και ένα 

σημαντικό χάσμα στην ανάλυση παραμένει η έλλειψη εμπειρικής έρευνας σχετικά με τις 

επιπτώσεις του κόστους κύκλου ζωής από την αύξηση της θερμικής αποδοτικότητας των κτιρίων, 

ιδιαίτερα για τα κτίρια κατοικιών.  
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Αυτό το έγγραφο εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση θερμικής μοντελοποίησης, που 

υπολογίζει τον κύκλο ζωής σε ένα εκτεταμένο δείγμα κυρίων σχεδίων κατοικίας, για να 

διερευνήσει το κόστος του κύκλου ζωής σε ένα δροσερό και εύκρατο κλίμα, τη Μελβούρνη 

Βικτώρια. Η εμπειρική ανάλυση παρέχει νέες ιδέες για το κόστος διάρκειας ζωής και την 

εξοικονόμηση του περιβάλλοντος για τις επιλογές σχεδιασμού κατοικιών όγκου και προσδιορίζει 

ευαίσθητους παράγοντες. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι ο αποδοτικότερος σχεδιασμός 

κτιρίων είναι πάντα πιο ενεργειακά αποδοτικός από τις ισχύουσες απαιτήσεις για τον ενεργειακό 

κώδικα, για όλο το χρονικό ορίζοντα που εξετάζεται. Τα ευρήματα έχουν σημαντικές πολιτικές 

επιπτώσεις, ιδίως ενόψει των σημερινών συζητήσεων που συχνά παρουσιάζουν υψηλότερα 

πρότυπα ενεργειακής απόδοσης ως απαγορευτικά από πλευράς κόστους.[3] 

Η ταυτόχρονη μεταφορά θερμότητας και υγρασίας στο περίβλημα του κτιρίου έχει σημαντική 

επίδραση στο εσωτερικό κλίμα και στη συνολική θερμική απόδοση των κτιρίων. Σε αυτή την 

εργασία παρουσιάζεται η ανάπτυξη ενός Μοντέλου Ανάλυσης Κτιριακής Ενέργειας (BEAM) που 

προβλέπει την πλήρη μεταφορά θερμότητας και υγρασίας του κτιρίου. Το συζευγμένο μοντέλο 

μεταφοράς θερμότητας και υγρασίας λαμβάνει υπόψη τις περισσότερες από τις κύριες 

υδρογεωλογικές επιδράσεις στα κτίρια. Το μοντέλο συζευγμένου συστήματος υλοποιείται στο 

Matlab και επαληθεύεται με το EnergyPlus. Επιπλέον, το BEAM μειώνεται μέσω μιας φυσικής 

μείωσης της παραγγελίας μοντέλου σε ένα μοντέλο συστήματος χαμηλότερης τάξης (Re-BEAM) 

για να ενσωματωθεί εύκολα με έναν αλγόριθμο ελέγχου. Με τη χρήση του Re-BEAM, 

αναπτύχθηκε μια μέθοδος πρότυπου ελέγχου βάσει μοντέλου (MBPC) για την ενσωμάτωση 

κρίσιμων πληροφοριών κτιρίων σε αλγόριθμους ελέγχου, έτσι ώστε η κατανάλωση ενέργειας του 

κτιρίου ελαχιστοποιείται, ενώ διατηρούνται συνθήκες άνεσης. Το προκύπτον βέλτιστο πρόγραμμα 

τιμών μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε σύστημα HVAC. Τα αποτελέσματα προσομοίωσης 

μιας δομής κτιρίου καταδεικνύουν την ανωτερότητα από την άποψη της ενέργειας και των 

μειώσεων φορτίου αιχμής σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους συνεχούς ελέγχου και τις 

μεθόδους ελέγχου που χρησιμοποιούν ένα χρονοδιάγραμμα μεταβολής της θερμοκρασίας από 

τους χρήστες.[4] 

Ο εσωτερικός κλιματικός έλεγχος της θερμικής άνεσης για τους ανθρώπους σε ένα οικιακό ή 

εμπορικό κτίριο αποτελεί βασικό συστατικό της διαχείρισης ενέργειας των κτιρίων. Ο στόχος του 

βέλτιστου ελέγχου θερμοκρασίας και υγρασίας είναι η εξασφάλιση εσωτερικής άνεσης με 

ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Ο πρότυπος έλεγχος βάσει μοντέλου (MBPC) θεωρείται μια από 

τις πιο κατάλληλες λύσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου λόγω της ικανότητάς του να 

χρησιμοποιεί τη δυναμική των κτιρίων, το χρονοδιάγραμμα χρήσης και τις καιρικές συνθήκες για 

βέλτιστο έλεγχο. Η ανάπτυξη και επαλήθευση της MBPC έχει συζητηθεί στο Μέρος Ι. Εδώ, για 

να επιβεβαιωθεί ότι το MBPC επιτυγχάνει μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, ενώ παράλληλα 

ικανοποιεί τις συνθήκες άνεσης, πραγματοποιούνται πειράματα σε δομή καταφυγίου σε κλίμακα 

τετάρτου σε κλιματιζόμενο περιβάλλον θαλάμου. Η μέθοδος MBPC συγκρίνεται με τρεις άλλες 

μεθόδους ελέγχου: τον συμβατικό έλεγχο των σημείων σταθερής θερμοκρασίας, τον 

προγραμματισμένο έλεγχο χρησιμοποιώντας έναν έξυπνο θερμοστάτη Honeywell και τον 

προγραμματισμένο έλεγχο χρησιμοποιώντας το Labview. Οι μεταβολές θερμοκρασίας και οι 

καταναλώσεις ενέργειας που προκύπτουν από τις τέσσερις μεθόδους αναλύονται. Σε σύγκριση με 

τις άλλες τρεις μεθόδους, η MBPC αποδίδει εξαιρετική απόδοση ελέγχου με τη χαμηλότερη 

κατανάλωση ενέργειας διατηρώντας ταυτόχρονα την εσωτερική θερμική άνεση. Επίσης, 

αποδεικνύουμε ότι η χρήση του MBPC μπορεί να μειώσει τον αριθμό των αισθητήρων που 

απαιτούνται για τον αποτελεσματικό τοπικό έλεγχο.[5] 

 

Ο υπολογισμός του φορτίου ψύξης αποτελεί τη βάση για το σχεδιασμό των συστημάτων ψύξης 

των κτιρίων. Οι τρέχουσες μέθοδοι σχεδιασμού βασίζονται συνήθως σε καθοριστικά φορτία 
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ψύξης, τα οποία λαμβάνονται με τη χρήση παραμέτρων σχεδιασμού ή πληροφοριών. Ωστόσο, 

αυτές οι παράμετροι περιέχουν αβεβαιότητες και θα είναι διαφορετικές από αυτές που 

χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του σχεδιασμού όταν τίθεται σε λειτουργία το σύστημα 

ψύξης. Το πραγματικό προφίλ φορτίου ψύξης θα αποκλίνει από εκείνο που προβλεπόταν στο 

σχεδιασμό. Με την εξέταση των αβεβαιοτήτων αυτών των παραμέτρων, μπορεί να βελτιωθεί το 

μέγεθος και η διαμόρφωση του συστήματος ψύξης. Σε αυτή τη μελέτη προτείνεται μια μέθοδος 

βελτιστοποίησης σχεδιασμού εξετάζοντας τις αβεβαιότητες που σχετίζονται με τον υπολογισμό 

του φορτίου ψύξης. Επιπτώσεων που προκαλούνται από τις αβεβαιότητες των εννέα παραγόντων, 

συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών καιρικών συνθηκών, των εσωτερικών πηγών θερμότητας 

και των εσωτερικών σημείων ρύθμισης. Αναλύεται η κατανομή φορτίου ψύξης. Το υπερμεγέθη 

πρόβλημα εξηγείται από την άποψη των αβεβαιοτήτων. Παρουσιάζοντας την πιθανότητα 

κατανομής του φορτίου ψύξης και του δυνητικού κόστους κεφαλαίου, η προτεινόμενη μέθοδος 

μπορεί να καθορίσει την ικανότητα του συστήματος ψύξης με ποσοτική εμπιστοσύνη. Επίσης, 

διεξάγεται σύγκριση μεταξύ των συστημάτων ψύξης με διαφορετικές διαμορφώσεις. Με τις 

κατανομές της ενεργειακής τους κατανάλωσης, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων μπορούν να 

επιλέξουν τη βέλτιστη διαμόρφωση με βάση την ποσοτικοποιημένη εμπιστοσύνη.[6] 

Το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει μια σημαντική πρόκληση μετεξέλιξης, ιδίως στα 

υφιστάμενα κτίρια στα οποία είναι δύσκολη η επεξεργασία των συμπαγών τοιχωμάτων τους. Σε 

αυτή την εργασία, ερευνούμε την παράδοση θερμικής άνεσης με χαμηλότερη ενεργειακή ζήτηση 

μέσω τεσσάρων τύπων παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης: παθητικό σύστημα, συσκευή 

μετατροπής, μέθοδος ελέγχου της υπηρεσίας και απαιτούμενο επίπεδο υπηρεσίας. Αυτοί 

συγκρίνονται με τρία διαφορετικά πρότυπα οικιακής χρήσης, που αντιστοιχούν σε μια οικογένεια 

που εργάζεται, σε ένα ζευγάρι που εργάζεται και σε ένα ζευγάρι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τα 

μέτρα ενεργειακής απόδοσης εξετάζονται μεμονωμένα και σε συνδυασμό, προκειμένου να 

μελετηθεί κατά πόσον πολλαπλά μέτρα χαμηλότερου κόστους μπορούν να επιτύχουν συγκρίσιμη 

εξοικονόμηση σε μεμονωμένα μέτρα υψηλότερου κόστους. Τα σενάρια προσομοιώνουν με τη 

χρήση του λογισμικού TRNSYS για τη μελέτη μοντέλων κτιρίων με δεδομένα που προέρχονται 

από τη βιβλιογραφία. Η αναβαθμισμένη μόνωση του τοίχου και της στέγης είχε ως αποτέλεσμα 

τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση σε όλα τα σενάρια πληρότητας, αλλά συγκρίσιμες εξοικονομήσεις 

υπολογίστηκαν για μειωμένη εσωτερική θερμοκρασία και μερική θέρμανση χώρου σε σενάρια 

όπου το σπίτι δεν έχει μέγιστη χρήση του χώρου. Ο έλεγχος των θερμικών ζωνών αναμένεται να 

επιτύχει τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση για το ζευγάρι εργασίας που είχε ένα ευέλικτο σχέδιο 

χρήσης. Τα αποτελέσματα από αυτήν την εργασία μοντελοποίησης δείχνουν σε ποιο βαθμό η 

κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από την κατάλληλη αντιστοίχιση μεταξύ των μέτρων 

ενεργειακής απόδοσης και του τύπου των χρηστών.[7] 

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η 

οικοδόμηση της ενεργειακής μετατροπής πρέπει να αποσκοπεί «στην επίτευξη βέλτιστων από 

πλευράς κόστους επιπέδων». Ωστόσο, ο εντοπισμός των βέλτιστων από πλευράς κόστους 

επιπέδων για ένα ολόκληρο απόθεμα κτιρίου είναι ένα πολύπλοκο έργο. Το παρόν έγγραφο 

ασχολείται με αυτό το ζήτημα εισάγοντας μια νέα μεθοδολογία, η οποία στοχεύει στην 

υποστήριξη ισχυρών, βέλτιστων από πλευράς κόστους, λύσεων αναβάθμισης ενέργειας για 

κατηγορίες κτιρίων. Δεδομένου ότι τα μέλη μιας κατηγορίας κτιρίων παρέχουν πολύ διαφορετικές 

ενεργειακές επιδόσεις, δεν μπορούν να εκπροσωπούνται σωστά από ένα μόνο σχέδιο αναφοράς 

όπως ορίζεται από την αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. 

Επομένως, ένα αντιπροσωπευτικό δομικό δείγμα χρησιμοποιείται εδώ για να εξετάσει πιθανές 

διακυμάνσεις όλων των παραμέτρων που επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση. Η ανάλυση 

αβεβαιότητας με βάση την προσομοίωση χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό του βέλτιστου 

μεγέθους του αντιπροσωπευτικού δομικού δείγματος, ακολουθούμενη από ανάλυση 
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προσομοίωσης που βασίζεται στην προσομοίωση για τον προσδιορισμό των κατάλληλων μέτρων 

αναβάθμισης. Στη συνέχεια εκτελείται μετά - επεξεργασία για να διερευνηθεί η σχέση κόστους-

αποτελεσματικότητας όλων των δυνατών πακέτων αναβαθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων 

ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων HVAC, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μέτρων 

εξοικονόμησης ενέργειας. Η μεθοδολογία υποδηλώνεται ως SLABE, «Ανάλυση αβεβαιότητας / 

ευαισθησίας μεγάλης κλίμακας στην ανάλυση της ενεργειακής απόδοσης της οικοδομής». 

Χρησιμοποιεί EnergyPlus και MATLAB®. Για επίδειξη, το SLABE εφαρμόζεται σε κτίρια 

γραφείων που κατασκευάστηκαν στη Νότια Ιταλία κατά τη διάρκεια του 1920-1970. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι το βέλτιστο ως προς το κόστος πακέτο αναβάθμισης περιλαμβάνει την 

εγκατάσταση λέβητα συμπύκνωσης αερίου, ψύκτη με ψύξη με νερό και φωτοβολταϊκό σύστημα 

πλήρους οροφής.[8] 

Τα τρέχοντα προγράμματα δράσης για το κλίμα προκαλούν αυστηρότερα πρότυπα ενεργειακής 

απόδοσης για τα κτίρια. Κατά συνέπεια, ο ενεργειακός εκσυγχρονισμός υφιστάμενων κτιρίων έχει 

γίνει μια κοινή πρωτοβουλία για την ανάληψη δράσης στον τομέα του κλίματος σε ολόκληρο τον 

κόσμο. Οι ιδιοκτήτες κτιρίων είναι πρόθυμοι να αξιολογήσουν την τεχνική και οικονομική 

σκοπιμότητα της ενεργειακής μετασκευής σε στάδια προγραμματισμού πριν από το σχεδιασμό. Η 

ανάλυση κόστους κύκλου ζωής περιλαμβάνει την αξιολόγηση του οικονομικού κόστους ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή μιας υπηρεσίας. Η ανάλυση κόστους κύκλου ζωής, η οποία είναι μια 

εντατική διαδικασία δεδομένων, επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από αβεβαιότητες των δεδομένων. 

Ωστόσο, τα παραδοσιακά μοντέλα ανάλυσης κόστους κύκλου ζωής αγνοούν την αβεβαιότητα των 

δεδομένων και αυτό μπορεί να έχει σημαντική επίπτωση στην τελική απόφαση.  

Ως λύση, το παρόν έγγραφο προτείνει μια νέα προσέγγιση ανάλυσης κόστους κύκλου ζωής για 

την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Η προτεινόμενη προσέγγιση υπολογίζει το κόστος 

κύκλου ζωής υιοθετώντας θεωρία ασαφών συνόλων. Προκειμένου να επεξηγηθεί η προτεινόμενη 

μεθοδολογία, διεξήχθη αντίστοιχη έρευνα για ένα δημόσιο κτίριο που λειτουργούσε στην περιοχή 

Okanagan της Βρετανικής Κολομβίας, του Καναδά. Δύο εναλλακτικές λύσεις για την ενεργειακή 

αναβάθμιση - μια σημαντική ανακαίνιση και μια βαθιά αναβάθμιση - συγκρίθηκαν 

χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη προσέγγιση με βάση την θεωρία ασαφών συνόλων και την 

παραδοσιακή ντετερμινιστική προσέγγιση ανάλυσης κόστους κύκλου ζωής. Παρόλο που το 

ντετερμινιστικό αποτέλεσμα είχε ισχυρή συμμετοχή στη λειτουργία ασαφούς ένταξης του 

κόστους κύκλου ζωής, το εύρος του πιθανού κόστους κύκλου ζωής είναι μεγάλο. Η χρήση της 

προσέγγισης με ασαφή βάση θα επέτρεπε την πρόβλεψη πιθανού μελλοντικού κόστους κύκλου 

ζωής ως αποτέλεσμα μεταβολών των μακροοικονομικών παραγόντων. Οι πληροφορίες αυτές θα 

επιτρέψουν στους διαχειριστές κτιρίων να σχεδιάσουν αρνητικά μελλοντικά σενάρια.[9] 

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν συνειδητοποιήσει ότι, χωρίς σημαντικές αυξήσεις στην 

ενεργειακή απόδοση και αξιοσημείωτες μειώσεις στη χρήση ενέργειας του τομέα των 

νοικοκυριών, θα είναι αδύνατο να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να 

μετριαστούν οι κίνδυνοι της κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ζήτηση ενέργειας σε 

κτίρια κατοικιών επηρεάζεται από διάφορες παραμέτρους, όπως η εθνική οικονομική ανάπτυξη, 

το κλίμα και ο καιρός, η δημογραφική δομή και η τεχνολογική ανάπτυξη. Στην παρούσα εργασία 

αναλύουμε τους καθοριστικούς παράγοντες κατανάλωσης ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στην 

Ιταλία κατά την περίοδο 2004 - 2013. Παρέχουμε εκτιμήσεις για την ελαστικότητα των τιμών και 

των εσόδων της ζήτησης τόσο για τις πηγές ενέργειας στον οικιακό τομέα. Ο ρόλος που 

διαδραματίζει τόσο η ενεργειακή τιμή όσο και το εισόδημα των νοικοκυριών αξίζει να δοθεί 

προσοχή επειδή παρέχει στοιχεία για την εμφάνιση του άμεσου αποτελέσματος ανάκαμψης. Ως 

εκ τούτου, οι οικονομικοί παράγοντες της ζήτησης ενέργειας είναι σημαντικοί για τη βελτίωση 

των πολιτικών που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και σε αντίθεση 

με την υπερθέρμανση του πλανήτη.[10] 



7 
 

Η επιτοίχη εφαρμογή σωληνώσεων έχει επαληθευτεί ότι είναι αποτελεσματική για τη μείωση 

της μεταφοράς θερμότητας μέσω των κτιρίων το καλοκαίρι. Για να μειωθεί η κατανάλωση 

ενέργειας της θέρμανσης, οι αντλίες θερμότητας αέρος προτείνονται για τη δημιουργία ζεστού 

νερού χαμηλής θερμοκρασίας για το περίβλημα του κτιρίου στο οποίο είναι ενσωματωμένο οι 

σωληνώσεις σε αυτή τη μελέτη. Χρησιμοποιείται ένα ολοκληρωμένο αριθμητικό μοντέλο για την 

προσομοίωση της δυναμικής μεταφοράς θερμότητας στην δομή της ενσωματωμένης σωλήνωσης 

και το μοντέλο έχει επικυρωθεί με πειράματα. Η κατανάλωση ενέργειας και το κόστος λειτουργίας 

του νέου συστήματος αναλύονται για διαφορετικές θερμοκρασίες νερού. Η εποχική απόδοση σε 

διαφορετικές πόλεις και προσανατολισμούς αξιολογείται σε χειμερινές συνθήκες. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι το 84% της μεταφοράς θερμότητας στην εσωτερική επιφάνεια μπορεί 

να μειωθεί, ενώ η διάχυση της θερμότητας στην εξωτερική επιφάνεια αυξάνεται μόνο κατά 18% 

στο Πεκίνο. Το προτεινόμενο σύστημα είναι πιο κατάλληλο για ψυχρές περιοχές επειδή μπορεί 

να μειωθεί περισσότερο η μεταφορά θερμότητας. Οι αναλογίες μείωσης του ενσωματωμένου 

συστήματος σωληνώσεων είναι σχεδόν ίδιοι για όλους τους προσανατολισμούς, αλλά η ποσότητα 

μείωσης στο βορρά είναι κατά 40% μεγαλύτερη από τη νότια. Η θερμοκρασία του νερού έχει 

σημαντικό αντίκτυπο στην απόδοση του συστήματος και προτείνεται νερό σε θερμοκρασία 

δωματίου. Συνολικά, το προτεινόμενο σύστημα είναι αποτελεσματικό ως βοηθητικό σύστημα 

θέρμανσης.[11] 

Η αποθήκευση θερμικής ενέργειας με υλικά αλλαγής φάσης* (PCMs) προσφέρει υψηλή 

πυκνότητα θερμικής αποθήκευσης με μέτρια διακύμανση θερμοκρασίας και έχει προσελκύσει 

αυξημένη προσοχή λόγω του σημαντικού ρόλου της στην επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας σε 

κτίρια με θερμική άνεση. Διάφορες μέθοδοι έχουν διερευνηθεί από προηγούμενους ερευνητές για 

την ενσωμάτωση PCMs στις δομικές κατασκευές και έχει βρεθεί ότι με τη βοήθεια των PCMs οι 

διακυμάνσεις της εσωτερικής θερμοκρασίας μπορούν να μειωθούν σημαντικά διατηρώντας την 

επιθυμητή θερμική άνεση. Το παρόν έγγραφο συνοψίζει τα προηγούμενα έργα για την 

αποθήκευση λανθάνουσας θερμικής ενέργειας σε εφαρμογές κτιρίων, που καλύπτουν τα PCMs, 

τις μεθόδους εμποτισμού, τις τρέχουσες εφαρμογές κτιρίων και τις αναλύσεις θερμικών επιδόσεων 

τους, καθώς και την αριθμητική προσομοίωση των κτιρίων με PCMs.[12] 

* Ένα υλικό αλλαγής φάσης (PCM) είναι μια ουσία με υψηλή θερμότητα σύντηξης η οποία 

τήκεται και στερεοποιείται σε μια ορισμένη θερμοκρασία, είναι ικανή να αποθηκεύει και να 

απελευθερώνει μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Η θερμότητα απορροφάται ή απελευθερώνεται όταν 

το υλικό μεταβάλλεται από στερεό σε υγρό και αντίστροφα. Έτσι, οι PCM ταξινομούνται ως 

μονάδες αποθήκευσης με λανθάνουσα θερμότητα.[13] 

Η μελέτη αυτή αναλύει εναλλακτικές λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας για ένα τυπικό νέο 

σχεδιασμό μονοκατοικίας στη Φινλανδία. Οι επιπτώσεις αυτών των σχεδιαστικών ιδεών στο 

κόστος κατασκευής και στις συνολικές ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου υπολογίστηκαν και 

αναλύθηκε η  οικονομική βιωσιμότητα των διαφορετικών ιδεών. Διαφορετικές ιδιότητες θερμικής 

μόνωσης και στεγανότητας του κελύφους του κτιρίου και οι παραδοχές αποδοτικότητας 

ανάκτησης θερμότητας διαφορετικού εξαερισμού δοκιμάστηκαν στις εργασίες ανάλυσης. Άλλες 

παραλλαγές που διαμορφώθηκαν περιλάμβαναν τη λειτουργία θέρμανσης: την άμεση ηλεκτρική 

θέρμανση δαπέδου ή την ενδοδαπέδια θέρμανση μέσω αντλίας θερμότητας αέρα ή εδάφους. 

Μεταξύ αυτών των εναλλακτικών λύσεων, η εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση ενέργειας που 

δαπανήθηκε για τη λειτουργία του νοικοκυριού κυμαινόταν εκτενώς, στην περιοχή 57-182 

kwh/m2 καθαρού εμβαδού. Με το πραγματικό επιτόκιο που καθορίστηκε στο 3%, η περίοδος 

αποπληρωμής ήταν συντομότερη για τις αντλίες θερμότητας πηγής αέρα (9 έτη). Όταν μια αντλία 

θερμότητας τοποθετήθηκε σε ένα σπίτι με υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας, η περίοδος 

αποπληρωμής ήταν 7 έτη και εάν εγκατασταθεί στα σπίτια με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση 

ενέργειας, η περίοδος αποπληρωμής ήταν πάνω από 13 χρόνια. Η επένδυση στη χοντρή 

θερμομόνωση του κτιριακού κελύφους ήταν ελλειπτική στη Φινλανδία.  
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Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης μπορούν να γενικευτούν σε παρόμοια κλίματα και σε 

τεχνικό-οικονομικά περιβάλλοντα.[14] 

Ο στόχος αυτού του άρθρου είναι να δείξει τις δυνατότητες του φυσικού αερισμού ως παθητική 

μέθοδο ψύξης στον οικιακό τομέα των χωρών που βρίσκονται σε θερμές συνθήκες 

χρησιμοποιώντας το Μεξικό ως μελέτη περίπτωσης. Η μέθοδος προτείνεται να εκτελεί, με ένα 

απλοποιημένο μοντέλο εξαερισμού, προσομοιώσεις θερμικής ροής αέρα 27 κοινών περιπτώσεων 

κατοικιών (θεωρούμενες ως μια θερμική ζώνη) με βάση το συνδυασμό ειδικών χαρακτηριστικών 

του σχεδιασμού, της πληρότητας και των κλιματικών συνθηκών. Το δυναμικό εξοικονόμησης 

ενέργειας αξιολογείται έπειτα με τη χρήση μιας νέας μεθόδου αξιολόγησης κατάλληλης για 

μεγάλης κλίμακας σενάρια, χρησιμοποιώντας τον πραγματικό αριθμό των κλιματιζόμενων 

κατοικιών που κατανέμονται μεταξύ των 27 περιπτώσεων. Έτσι, η εξοικονόμηση ενέργειας 

παρουσιάζεται ως η διαφορά στην ζήτηση ψύξης της κατοικίας κατά τη διάρκεια ενός έτους χωρίς 

φυσικό αερισμό, αντίστοιχα.  

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπό συνθήκες ζέστης με απουσία υγρασίας, τα κτίρια με υψηλή 

θερμική ισχύ σε συνδυασμό με φυσικό εξαερισμό επιτυγχάνουν τη χαμηλότερη εσωτερική 

θερμοκρασία, ενώ υπό συνθήκες ζέστης με υγρασία, ο νυχτερινός αερισμός σε συνδυασμό με 

κτίρια χαμηλής θερμικής ικανότητας παρουσιάζουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Στη συνέχεια, 

υπολογίζεται ένα μέσο συνολικό δυναμικό εξοικονόμησης 4,2 TWh για το 2008, που αντιστοιχεί 

στο 54,4% της ζήτησης ηλεκτρικής ψύξης του Μεξικού για το ίδιο έτος. Οι πρακτικές συνέπειες 

της μελέτης είναι ότι τα αποτελέσματα συμβάλλουν στην εκτίμηση των οικονομικών και 

περιβαλλοντικών οφελών για τη χρήση του φυσικού αερισμού αντί για μια ενεργή μέθοδο όπως ο 

κλιματισμός. Έτσι, η μέση οικονομική εξοικονόμηση υπολογίζεται σε 900 εκατομμύρια δολάρια 

ΗΠΑ και το περιβαλλοντικό όφελος με μέσο ετήσιο μετριασμό των 2 Mt CO2eq, και για το 

2008.[15] 

Η αποθήκευση της λανθάνουσας θερμικής ενέργειας καθίσταται ολοένα και πιο ελκυστική για 

τη θέρμανση και την ψύξη των κτιρίων. Η εφαρμογή της αποθήκευσης της λανθάνουσας θερμικής 

ενέργειας στα κτίρια έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: (1) την ικανότητα να περιορίζεται το 

χάσμα μεταξύ των φορτίων αιχμής και εκτός αιχμής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, (2) τη 

δυνατότητα εξοικονόμησης των λειτουργικών τελών με τη μετατόπιση της κατανάλωσης 

ηλεκτρικού ρεύματος από τις περιόδους αιχμής σε περιόδους εκτός αιχμής, δεδομένου ότι το 

κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας τη νύχτα είναι 1/3 - 1/5 αυτής κατά τη διάρκεια της ημέρας. (3) 

η δυνατότητα συνεχής χρήσης της ηλιακής ενέργειας, η αποθήκευση της ηλιακής ενέργειας κατά 

τη διάρκεια της ημέρας και η απελευθέρωσή της τη νύχτα, ιδιαίτερα για τη θέρμανση του χώρου 

το χειμώνα, με τη μείωση των ημερήσιων διακυμάνσεων της θερμοκρασίας, βελτιώνοντας έτσι 

τον βαθμό θερμικής άνεσης. (4) τη δυνατότητα αποθήκευσης της φυσικής ψύξης με εξαερισμό τη 

νύχτα το καλοκαίρι και την απελευθέρωσή της για τη μείωση της θερμοκρασίας χώρου κατά τη 

διάρκεια της ημέρας, μειώνοντας έτσι το φορτίο ψύξης του κλιματισμού. Το παρόν έγγραφο 

εξετάζει προηγούμενες εργασίες για την αποθήκευση θερμικής ενέργειας με την ενσωμάτωση 

υλικών αλλαγής φάσης (PCMs) στο περίβλημα του κτιρίου. Εξετάζονται η βασική αρχή, οι 

υποψήφιοι PCM και οι θερμοφυσικές τους ιδιότητες, οι μέθοδοι ενσωμάτωσης, οι θερμικές 

αναλύσεις της χρήσης PCM σε τοίχους, το πάτωμα, η οροφή και τα παράθυρα κλπ. Και η ενίσχυση 

της μεταφοράς θερμότητας. Δείχνουμε ότι με τα κατάλληλα PCM και μια κατάλληλη μέθοδο 

ενσωμάτωσης με οικοδομικό υλικό, η αποθήκευση της λανθάνουσας θερμικής ενέργειας μπορεί 

να είναι οικονομικά αποδοτική για τη θέρμανση και την ψύξη των κτιρίων. Ωστόσο, πρέπει να 

αντιμετωπιστούν αρκετά προβλήματα πριν η αποθήκευση της λανθάνουσας θερμικής ενέργειας 

μπορέσει να εφαρμοστεί αξιόπιστα και πρακτικά.[16] 

Οι περισσότεροι από τους οικοδομικούς κώδικες για εξοικονόμηση ενέργειας επικεντρώνονται 

στην ενίσχυση της μόνωσης και της αεροστεγανότητας του κελύφους του κτιρίου.  
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Η μόνωση και η αεροστεγανότητα του κελύφους του κτιρίου μειώνει την απώλεια θερμότητας 

κατά τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση κατά την 

περίοδο ψύξης ανάλογα με τους τύπους κτιρίων λόγω των εσωτερικών θερμικών κερδών. 

Αυτή η μελέτη επανεξέτασε την επίδραση της ενίσχυσης της εξωτερικής μόνωσης στην 

κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη σε κτίρια με διάφορα επίπεδα εσωτερικής 

θερμότητας. Το κτίριο αναφοράς βρίσκεται σε θερμοκρασιακό κλίμα με τέσσερις ξεχωριστές 

εποχές στη Σεούλ της Νότιας Κορέας. Η διακύμανση της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας 

θέρμανσης και ψύξης αναλύθηκε σε σχέση με τα διαφορετικά επίπεδα εσωτερικής θερμότητας 

και τις ιδιότητες του κτιριακού περιβλήματος χρησιμοποιώντας παραμετρικές μεθόδους 

προσομοίωσης. Λιγότερη συνολική ενέργεια απαιτήθηκε για θέρμανση και ψύξη με την επιβολή 

του επιπέδου μόνωσης σε κτίρια με χαμηλά επίπεδα εσωτερικής θερμότητας, ενώ απαιτείται 

περισσότερη ενέργεια σε μεγάλα κτίρια γραφείων με υψηλά επίπεδα εσωτερικής θερμότητας. Τα 

σημερινά πρότυπα σχεδίασης των κτιριακών περιβλημάτων στην Κορέας είναι αναποτελεσματικά 

σε μεγάλα κτίρια εσωτερικής θερμότητας. Στην πραγματικότητα, το σημερινό πρότυπο U-value 

για το κτιριακό περίβλημα μπορεί να αυξήσει την ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε εμπορικά 

κτίρια στην Κορέα. Το πρότυπο για την εξωτερική θερμομόνωση θα πρέπει να εξαρτάται από το 

αν το κτίριο επηρεάζεται στον κτιριακό περίβλημα ή επηρεάζεται από την εσωτερική του χρήση  

για να μειώσει τις απαιτήσεις ενεργειακής θέρμανσης και ψύξης του κτιρίου.[17] 

Έχουν υπάρξει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο κατασκευής των κτιρίων και στον τρόπο με τον 

οποίο αξιολογούνται οι ενεργειακές επιδόσεις. Η εστίαση αποκλειστικά στη φάση χρήσης ενός 

κτιρίου αρχίζει να αντικαθίσταται από αξιολόγηση της απόδοσης βάση κύκλου ζωής. Η μελέτη 

αυτή αξιολογεί τις συνέπειες των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μεταξύ της παραγόμενης 

θερμότητας για να καλύψει το φορτίο θέρμανσης χώρου ενός κτιρίου και τη μόνωση που 

παράγεται για τη μείωση του φορτίου θέρμανσης του χώρου καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου 

ζωής ενός κτιρίου. Για να υπάρξει μια πιο ρεαλιστική εκτίμηση αυτής της ανταλλαγής, 

χρησιμοποιήθηκε στην ανάλυση ένα μοντέλο δυναμικής παραγωγής θερμότητας, το οποίο 

αντιπροσωπεύει πολιτικές προβλέψεις σχετικά με την αλλαγή του Δανικού ενεργειακού 

εφοδιασμού. Αυτή η νέα προσέγγιση της παραγωγής για την αξιολόγηση των κύκλων ζωής 

συνέβαλε στη βελτίωση της κατανόησης των βέλτιστων επιπέδων μόνωσης. Τα πορίσματα αυτής 

της μελέτης αποθαρρύνουν την υπερβολική μόνωση των κατοικιών που συνδέονται με το δίκτυο 

τηλεθέρμανσης, το οποίο ενδέχεται να προωθηθεί επί του παρόντος βάση των Δανικών 

ρυθμίσεων. Εξακολουθεί να συνάγεται το συμπέρασμα ότι η βελτίωση της διαδικασίας 

παραγωγής μόνωσης από ορυκτοβάμβακα θα μπορούσε να επιτρέψει υψηλότερα επίπεδα 

περιβαλλοντικά επωφελούς μόνωσης και θα συνέβαλε επίσης στη μείωση της συνολικής 

περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από την μόνωση των κτιρίων.[18] 

Η κατανάλωση ενέργειας ενός κτιρίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα χαρακτηριστικά του 

κελύφους του. Η θερμική απόδοση των εξωτερικών τοίχων αποτελεί βασικό παράγοντα για την 

αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του κατασκευαστικού τομέα και τη μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου. Η θερμομόνωση είναι αναμφισβήτητα ένας από τους καλύτερους 

τρόπους για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας λόγω τόσο της χειμερινής θέρμανσης όσο και 

της θερινής ψύξης. Τα μονωτικά υλικά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτό το σενάριο αφού 

η επιλογή του σωστού υλικού, το πάχος και η θέση του, επιτρέπουν την επίτευξη καλών συνθηκών 

θερμικής άνεσης και την επαρκή εξοικονόμηση ενέργειας. Οι θερμικές ιδιότητες είναι εξαιρετικά 

σημαντικές, αλλά δεν είναι οι μόνες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό ενός 

κελύφους κτιρίων: πρέπει να εκτιμηθεί προσεκτικά η ηχομόνωση, η αντοχή στη φωτιά, η 

διαπερατότητα των υδρατμών και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. 

Σκοπός της εργασίας είναι η ανασκόπηση των κυριότερων εμπορευματοποιημένων μονωτικών 

υλικών (συμβατικών, εναλλακτικών και προηγμένων) για τον οικοδομικό τομέα μέσω μιας 
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ολιστικής και πολυεπιστημονικής προσέγγισης, λαμβάνοντας υπόψη τις θερμικές ιδιότητες, τις 

ακουστικές ιδιότητες, την αντίδραση στη φωτιά και την αντίσταση σε υδρατμούς. Τα 

περιβαλλοντικά ζητήματα ελήφθησαν επίσης υπόψη με την προσέγγιση της εκτίμησης του κύκλου 

ζωής. Διεξήχθη συγκριτική ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψη και μη συμβατικά μονωτικά υλικά που 

δεν υπάρχουν ακόμη στην αγορά.  

Τέλος διεξήχθη μελέτη περίπτωσης αξιολογώντας τόσο τη θερμική διαπερατότητα όσο και τις 

δυναμικές θερμικές ιδιότητες ενός ελαφρού και τριών βαρέων τύπων τοίχων, με διαφορετικούς 

τύπους μονωτικών υλικών και τρόπους εγκατάστασης (εξωτερική, εσωτερική ή ενδιάμεση 

μόνωση).[19] 

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι το 20% -30% της κατανάλωσης ενέργειας κτιρίων μπορεί να 

εξοικονομηθεί μέσω της βελτιστοποιημένης λειτουργίας και διαχείρισης, χωρίς να αλλάξει η δομή 

του κτιρίου και η διαμόρφωση του εξοπλισμού του συστήματος παροχής ενέργειας. Ως εκ τούτου, 

υπάρχει τεράστιο δυναμικό για την οικοδόμηση εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της 

αποτελεσματικής λειτουργίας. Η τεχνολογία Microgrid παρέχει μια ευκαιρία και μια επιθυμητή 

υποδομή για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια. Το κλειδί 

για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου σε λειτουργία είναι ο συντονισμός και η 

βελτιστοποίηση της λειτουργίας διαφόρων ενεργειακών πηγών και φορτίων. Σε αυτή την εργασία, 

το πρόβλημα προγραμματισμού των δομικών ενεργειακών αναγκών θεωρείται με το πρακτικό 

υπόβαθρο ενός κτιρίου χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Σκοπός της λειτουργία αυτής είναι η 

ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου για μια 

χρήση του κτιρίου σε χρονικό ορίζοντα, ενώ ικανοποιούν το ενεργειακό ισοζύγιο και τους 

περίπλοκους περιορισμούς λειτουργίας των μεμονωμένων συσκευών και συσκευών παροχής 

ενέργειας. Οι αβεβαιότητες καταγράφονται και ο αντίκτυπός τους αναλύεται με τη μέθοδο του 

δέντρου σεναρίων. Οι αριθμητικές δοκιμές πραγματοποιούνται με τα δεδομένα του κτιρίου 

χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Τα αποτελέσματα των δοκιμών δείχνουν ότι μπορεί να 

επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση κόστους ενέργειας μέσω του ολοκληρωμένου 

προγραμματισμού και του ελέγχου των διαφόρων πηγών ενεργειακού εφοδιασμού των κτιρίων. 

Είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιηθεί πλήρως η ηλιακή ενέργεια και να βελτιστοποιηθεί η 

λειτουργία της ηλεκτρικής αποθήκευσης. Δείχνεται επίσης ότι η πρόψυξη είναι ένας απλός τρόπος 

για να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας.[20] 

Το υπάρχον οικοδομικό απόθεμα στις ευρωπαϊκές χώρες αντιπροσωπεύει πάνω από το 40% 

της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), εκ των 

οποίων η οικιακή κατανάλωση αντιπροσωπεύει το 63% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης 

στον τομέα των κτιρίων. Κατά συνέπεια, η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων μπορεί 

να αποτελέσει ένα σημαντικό μέσο στις προσπάθειες για την ανακούφιση της εξάρτησης από 

εισαγωγές ενέργειας στην ΕΕ (επί του παρόντος περίπου 48%) και συμμόρφωση με το 

πρωτόκολλο του Κιότο για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό είναι επίσης 

σύμφωνο με την ευρωπαϊκή οδηγία (οδηγία 2002/91/EΚ) για την ενεργειακή απόδοση των 

κτιρίων, η οποία εξετάζεται επί του παρόντος σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το παρόν έγγραφο 

παρουσιάζει μια επισκόπηση του κτιριακού συγκροτήματος κατοικιών της ΕΕ και επικεντρώνεται 

στα ελληνικά κτίρια. Επεξεργάζεται τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 

των προτεραιοτήτων για μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στα ελληνικά κτίρια κατοικιών για τη 

μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις εκπομπές CO2, μέσω της εφαρμογής ενός 

ρεαλιστικού και αποτελεσματικού εθνικού σχεδίου δράσης. Ένα σημαντικό εμπόδιο που έπρεπε 

να ξεπεραστεί ήταν η ανάγκη να γίνουν οι κατάλληλες υποθέσεις για την έλλειψη λεπτομερών 

πρωτογενών δεδομένων.  

Κατά συνέπεια, μια ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση των διασκορπισμένων εθνικών δεδομένων 

οδήγησε σε μια ρεαλιστική αξιολόγηση των υφιστάμενων κτιρίων κατοικιών και της 
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κατανάλωσης ενέργειας. Αυτή είναι η πρώτη φορά που αυτό το είδος συγκεντρωτικών δεδομένων 

παρουσιάζεται σε εθνικό επίπεδο.  

Διαπιστώθηκαν διάφορα σενάρια εξοικονόμησης ενέργειας και ο αντίκτυπός τους στη μείωση των 

εκπομπών CO2. Κατά συνέπεια, τα πιο αποτελεσματικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας είναι η 

μόνωση των εξωτερικών τοίχων (εξοικονόμηση ενέργειας 33-60%), η προστασία από τις καιρικές 

συνθήκες των ανοιγμάτων (16-21%), η εγκατάσταση παράθυρων με διπλά τζάμια (14-20%), 

Λέβητες κεντρικής θέρμανσης (10-12%) και η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για την 

παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (50-80%).[21] 

Με τα τρέχοντα θέματα που αφορούν τη διαχείριση των πεπερασμένων ενεργειακών πόρων 

και τις πιθανές εξοικονομήσεις στον τομέα των κτιρίων, η μείωση της κατανάλωσης ενεργειακής 

κατανάλωσης είναι ένα βασικό σημείο. Μέχρι τώρα, οι προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί στη 

μόνωση για τον διαχωρισμό της εσωτερικής ατμόσφαιρας από τη διακύμανση της θερμοκρασίας 

του εξωτερικού αέρα. Αν υποθέσουμε ότι η μόνωση ενός κτιρίου μπορεί να μην είναι η καλύτερη 

λύση για την εκμετάλλευση των ελεύθερων ανανεώσιμων πηγών του περιβάλλοντος 

(θερμοκρασία εξωτερικού αέρα, θερμοκρασία ουρανού, ηλιακή ακτινοβολία), πραγματοποιήθηκε 

ένα πρώτο βήμα αναγνώρισης για να προσδιοριστεί ποιες πηγές θα πρέπει να αξιοποιηθούν. Έχουν 

πραγματοποιηθεί προσομοιώσεις ενεργειακών κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων αρκετών 

επιπέδων μόνωσης και κλιματικών συνθηκών. Στη συνέχεια, έχουν καθοριστεί δείκτες για να 

ποσοτικοποιηθεί η ικανότητα των προηγούμενων πηγών να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες 

και τη δυνατότητα του κτιρίου να τις εκμεταλλευτεί. Τέλος, οι προηγούμενοι δείκτες έχουν 

εφαρμοστεί στις διάφορες διαμορφώσεις κτιρίων. Η μελέτη δείχνει ότι ανεξάρτητα από το κλίμα 

ή το επίπεδο μόνωσης, μερικοί πόροι, όπως ο ήλιος και ο ουρανός, δεν αξιοποιούνται επαρκώς, 

αν και κάποιοι θα μπορούσαν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες των κτιρίων σε κάθε βήμα του 

χρόνου (περίπτωση του ουρανού). Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, προτείνεται μια μέθοδο για την 

αξιολόγηση των υπόλοιπων αναγκών και το μέγεθος ενός συμπληρωματικού συστήματος 

θέρμανσης / ψύξης.[22] 

Η ταχέως αναπτυσσόμενη παγκόσμια χρήση της ενέργειας έχει ήδη προκαλέσει ανησυχίες 

σχετικά με τις δυσκολίες εφοδιασμού, την εξάντληση των ενεργειακών πόρων και τις βαριές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις (εξάντληση του στρώματος του όζοντος, αύξηση της θερμοκρασίας 

του πλανήτη, κλιματική αλλαγή κλπ.). Η παγκόσμια συμβολή των κτιρίων στην ενεργειακή 

κατανάλωση, τόσο κατοικία όσο και εμπορική, έχει σταθερά αυξηθεί φθάνοντας τα μεγέθη μεταξύ 

20% και 40% στις ανεπτυγμένες χώρες και έχει ξεπεράσει τους άλλους σημαντικούς τομείς: τη 

βιομηχανία και τις μεταφορές. Η αύξηση του πληθυσμού, η αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες 

κτιρίων και τα επίπεδα άνεσης, καθώς και η αύξηση του χρόνου που διανύουμε μέσα στα κτίρια, 

διασφαλίζουν ότι η ανοδική τάση της ενεργειακής ζήτησης θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Για το 

λόγο αυτό, η ενεργειακή απόδοση στα κτίρια αποτελεί πρωταρχικό στόχο της ενεργειακής 

πολιτικής σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Μεταξύ των υπηρεσιών κτιρίων, η αύξηση 

της χρήσης ενέργειας από συστήματα HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) είναι 

ιδιαίτερα σημαντική (50% της κατανάλωσης κτιρίων και 20% της συνολικής κατανάλωσης στις 

ΗΠΑ). Το παρόν έγγραφο αναλύει τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση 

ενέργειας στα κτίρια και σχετίζεται ιδιαίτερα με τα συστήματα HVAC. Πολλά ερωτήματα 

προκύπτουν: Είναι διαθέσιμες οι απαραίτητες πληροφορίες; Ποιοι είναι οι κύριοι τύποι κτιρίων; 

Ποιες τελικές χρήσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ανάλυση; Συγκρίσεις μεταξύ 

διαφορετικών χωρών παρουσιάζονται ειδικά για εμπορικά κτίρια. Η περίπτωση των γραφείων 

αναλύεται λεπτομερέστερα.[23] 

Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει μια ταξινόμηση πράσινων κατακόρυφων συστημάτων για 

κτίρια. Σκοπός αυτής της ταξινόμησης είναι να διευκολυνθεί η αναγνώριση και η διαφοροποίηση 

μεταξύ των συστημάτων.  
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Αυτή η ταξινόμηση είναι επίσης απαραίτητη για τη σύγκριση των μελλοντικών αποτελεσμάτων 

της έρευνας σχετικά με τη λειτουργία τους. Επιπλέον, εξετάζονται οι μηχανισμοί με τους οποίους 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν πράσινες προσόψεις ως συστήματα παθητικής εξοικονόμησης 

ενέργειας: η σκιά που παράγεται από τη βλάστηση, η μόνωση που παρέχεται από τη βλάστηση 

και το υπόστρωμα, η εξατμιστική ψύξη με εξατμισοδιαπνοή και το φαινόμενο φραγμού στον 

άνεμο. Τέλος, η εργασία περιγράφει τα πρώτα αποτελέσματα σχετικά με τη συμπεριφορά μιας 

διπλής όψης πράσινης πρόσοψης ή πράσινης κουρτίνας σε συνθήκες ξηρής μεσογειακής 

ηπειρωτικής Ευρώπης. Βεβαιώνεται ότι δημιουργείται ένα μικροκλίμα μεταξύ του τοίχου του 

κτιρίου και της πράσινης κουρτίνας και χαρακτηρίζεται από ελαφρώς χαμηλότερες θερμοκρασίες 

και υψηλότερη σχετική υγρασία. Αυτό σημαίνει ότι η πράσινη πρόσοψη λειτουργεί ως 

ανεμοφράκτης και επιβεβαιώνει την επίδραση εξατμισοδιαπνοής των φυτών.[24] 

Οι πράσινες στέγες είναι μια παθητική τεχνική ψύξης που εμποδίζει την εισερχόμενη ηλιακή 

ακτινοβολία να φτάσει στη δομή του κτιρίου που βρίσκεται από Κάτω της. Πολλές μελέτες έχουν 

διεξαχθεί τα τελευταία 10 χρόνια για να εξετάσει το ενδεχόμενο ενεργειακό όφελος κατασκευή 

των πράσινων στεγών και έδειξε ότι μπορούν να προσφέρουν οφέλη στη μείωση της θέρμανσης 

το χειμώνα καθώς και της ψύξης το καλοκαίρι. 

Το παρόν έγγραφο ανασκοπεί την τρέχουσα βιβλιογραφία και υπογραμμίζει τις καταστάσεις στις 

οποίες μπορεί να γίνει η μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Τα παλαιότερα κτίρια 

με φτωχή υπάρχουσα μόνωση θεωρούνται ότι επωφελούνται περισσότερο από μια πράσινη στέγη, 

καθώς οι τρέχοντες κανονισμοί οικοδόμησης απαιτούν τόσο υψηλά επίπεδα μόνωσης που οι 

πράσινες στέγες θεωρούνται ότι επηρεάζουν ελάχιστα την ετήσια κατανάλωση ενέργειας κτιρίου. 

Δεδομένου ότι το ήμισυ των υφιστάμενων κτιρίων του Ηνωμένου Βασιλείου χτίστηκαν πριν 

εφαρμοστεί οποιαδήποτε μορφή μόνωσης στέγης, οπότε είναι παλαιότερα κτίρια που θα 

επωφεληθούν περισσότερο από τις πράσινες στέγες. Συνεπώς, εξετάζεται η περίπτωση 

ανακατασκευής υφιστάμενων κτιρίων και διαπιστώνεται ότι υπάρχει ισχυρό δυναμικό για την 

αναβάθμιση της πράσινης οροφής στο Ηνωμένο Βασίλειο.[25] 

Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί της «μηδενικής ενέργειας» και του «καθαρού-μηδενικού» στην 

κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ορισμοί αφορούν μόνο την 

ενέργεια που χρησιμοποιείται στη λειτουργία του κτιρίου, αγνοώντας τις πτυχές της χρήσης 

ενέργειας που σχετίζονται με την κατασκευή και την παράδοση του κτιρίου και των δομικών 

στοιχείων του. Από την άλλη πλευρά, η έννοια της «καθαρής ενέργειας» όπως χρησιμοποιείται 

στον τομέα της οικολογικής οικονομίας, η οποία λαμβάνει υπόψη την ενέργεια που 

χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική διαδικασία ενός προϊόντος, εφαρμόζεται ευρέως σε τομείς 

όπως η αξιολόγηση της ανανεώσιμης ενέργειας. Στην παρούσα εργασία εισάγεται και 

εφαρμόζεται η έννοια της «καθαρής ενέργειας» εντός του δομημένου περιβάλλοντος, με βάση μια 

μεθοδολογία που καταγράφει την ενσωματωμένη ενέργεια των δομικών στοιχείων μαζί με την 

ενεργειακή χρήση σε λειτουργία. Προτείνεται ένας ορισμός των κτιρίων με μηδενική κατανάλωση 

ενέργειας, καθώς και η χρήση του λόγου της καθαρής ενέργειας ως παράγοντας ενίσχυσης του 

σχεδιασμού των κτιρίων με προοπτική κύκλου ζωής.[26] 

Η ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιρίου είναι αναγνωρισμένο ζήτημα στον κατασκευαστικό 

κλάδο. Ακόμα κι αν η πληροφόρηση έχει βελτιωθεί, η φάση σχεδιασμού των έργων ανακαίνισης 

είναι συχνά προβληματική. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τα αρχικά στάδια του σχεδιασμού 

καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 

πραγματοποιείται μόνο στο τέλος της διαδικασίας σχεδιασμού. Αυτό το έγγραφο εξετάζει μια 

προσέγγιση για το σχεδιασμό των έργων ανακαίνισης, ως ένας τρόπος για την αναβάθμιση της 

ενεργειακής απόδοσης των υφιστάμενων κτιρίων.  

Με βάση μελέτη περιπτώσεων πολυκατοικιών της μεταπολεμικής περιόδου στη Γερμανία, 

αξιολογούμε την επίδραση των μετασκευών των δομικών στοιχείων στην περιβαλλοντική 
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απόδοση του κτιρίου. Οι διάφορες επιλογές οργανώνονται συστηματικά σε κατηγορίες, 

δημιουργώντας μια "εργαλειοθήκη". Η σύνταξη διαφόρων "εργαλείων" συνθέτει τη στρατηγική 

ανακαίνισης. Με αυτόν τον τρόπο, ο αντίκτυπος της ανακαίνισης αξιολογήθηκε στα αρχικά 

στάδια σχεδιασμού. Η εργαλειοθήκη υποστήριξε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του 

σχεδιασμού, με αποτέλεσμα ολοκληρωμένες στρατηγικές που βελτιώνουν την απόδοση του 

κτιρίου.[27] 

Οι ανακαινίσεις εξοικονόμησης ενέργειας των υφιστάμενων οικιακών κτιρίων έχουν 

αποδειχθεί πολύ χρήσιμες για την ελάφρυνση της πίεσης από την έλλειψη ενέργειας και τις 

εκπομπές CO2, αλλά μια οικονομική ανάλυση των μέτρων με τη χρήση μεθόδου κόστους κύκλου 

ζωής είναι πολύ σημαντική και αναγκαία για να καθοριστεί για την υλοποίησή τους ή όχι. Με 

βάση τη θερμική προσομοίωση και την έρευνα στο χώρο, η έρευνα χρησιμοποιεί ένα αστικό 

υπάρχον κτίριο κατοικιών στην πόλη Hangzhou της Κίνας ως κτίριο αναφοράς και αναλύει τα 

οικονομικά οφέλη από τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της μεθόδου κόστους κύκλου 

ζωής. 

Τα ευρήματα δείχνουν σαφώς ότι η διερεύνηση της πραγματικής κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας του κτιρίου αναφοράς είναι πολύ σημαντική για να προβλέψουμε με ακρίβεια τις 

επιπτώσεις εξοικονόμησης ενέργειας και τα οικονομικά οφέλη των μέτρων για το κτίριο, λόγω 

της μεγάλης απόκλισης μεταξύ πραγματικής και θερμικής προσομοίωσης Τα θερμαντικά και 

ψυκτικά φορτία και η πολύ φθηνή τιμή ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να παρεμποδίσει την 

ανάπτυξη ενεργειών εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα στην Κίνα.[28] 

Οι επιτυχείς στρατηγικές για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που αποδίδονται στον οικοδομικό τομέα απαιτούν γνώση σχετικά 

με τα ενεργειακά χαρακτηριστικά του υφιστάμενου κτιρίου. Παρά τις πολυάριθμες μελέτες 

σχετικά με τις εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, οι τρέχουσες γνώσεις σχετικά με 

τα ενεργειακά χαρακτηριστικά του κτιρίου κατασκευής εξακολουθούν να παραμένουν 

περιορισμένες. Οι οικοδομικές τυπολογίες μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο μέσο για τη 

διευκόλυνση της αξιολόγησης της ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου. Το έργο αυτό βασίζεται 

σε μια εναρμονισμένη δομή ευρωπαϊκών οικοδομικών τυπολογιών (TABULA) που αναπτύχθηκε 

για κτίρια κατοικιών, αλλά η μεθοδολογία μπορεί να επεκταθεί και στον τριτογενή τομέα. Οι 

εθνικές τυπολογίες είναι σύνολα μοντέλων κτιρίων με χαρακτηριστικές ενεργειακές ιδιότητες 

αντιπροσωπευτικές του κτιρίου μιας χώρας. Τα κτίρια μοντέλων χρησιμοποιούνται ως βιτρίνα για 

την επίδειξη της ενεργειακής απόδοσης και της πιθανής εξοικονόμησης ενέργειας από τα τυπικά 

και προηγμένα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στον θερμικό κέλυφος και το σύστημα παροχής 

θερμότητας. Η προτεινόμενη τυπολογία των ελληνικών οικιστικών κτιρίων παρουσιάζεται για 

πρώτη φορά μαζί με μια αξιολόγηση διαφόρων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας που 

χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιριακών εγκαταστάσεων 

στην Ελλάδα σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί ο ενδεικτικός εθνικός στόχος εξοικονόμησης 

ενέργειας κατά 9% μέχρι το 2016.[29] 

Αυτό το άρθρο χρησιμοποίησε ένα πρότυπο ανάλυσης κύκλου ζωής για τη διεξαγωγή 

οικονομικής ανάλυσης για την αναβάθμισης των παλαιών κτιριακών κατοικιών στην Κίνα. 

Σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση, στη μέθοδο υπολογίστηκαν ένα επιτόκιο 6%, ένας 

πληθωρισμός 3%, ένας ρυθμός αύξησης της ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας κατά 2% και ένας 

ρυθμός αύξησης της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 2%. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν 

ότι η αξιοποίηση μόνο της σταδιακά αυξανόμενης τιμής ηλεκτρικής ενέργειας και των 

επιδοτήσεων των κυβερνήσεων δεν ήταν αρκετή. Μετά από λεπτομερή ανάλυση των μέτρων 

εξοικονόμησης ενέργειας και της κατανομής όλων των οφελών από την ανακαίνιση κτιρίων, 

διαπιστώθηκε ότι μόνο το 1/3 του αρχικού κόστους δαπανήθηκε μόνο για εξοικονόμηση 

ενέργειας, το δεύτερο 1/3 τόσο για εξοικονόμηση ενέργειας όσο και για καλή πρόσοψη και οι 
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ένοικοι θα πρέπει να μοιράζονται το τελευταίο 1/3 επειδή, αν και χωρίς την ενεργειακή 

αναβάθμιση, θα πρέπει να πληρώσουν για αυτήν. Τα αντίστοιχα αποτελέσματα απέδειξαν ότι το 

πρώτο 1/3 του κόστους επένδυσης θα μπορούσε να ανακτηθεί εντός του υπολειπομένου κύκλου 

ζωής και έτσι η επένδυση θα μπορούσε να γίνει δεκτή σε μια οικονομικά διαφανή αγορά. Τελικά, 

προτάθηκε ένα πρότυπο για τη διανομή του κόστους επένδυσης και τα οφέλη για την προσαρμογή 

της οικονομίας της αγοράς ώστε να ξεπεραστούν τα οικονομικά προβλήματα στην Κίνα.[30] 

Το παρόν έγγραφο ανασκοπεί τη βιβλιογραφία σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας που 

μπορεί να επιτευχθεί με τη βελτιστοποίηση του σχήματος και της μορφής του κτιρίου, βελτίωση 

του κτιριακού κελύφους, βελτιωμένη αποδοτικότητα μεμονωμένων συσκευών που καταναλώνουν 

ενέργεια, συστήματα εναλλακτικής κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια και διαφωτισμένη 

συμπεριφορά των χρηστών και λειτουργία των δομικών συστημάτων . Παρέχονται επίσης 

πληροφορίες για το κόστος. Τόσο τα νέα κτίρια όσο και οι μετασκευές συζητούνται. Τα 

ενεργειακά χαρακτηριστικά του κελύφους του κτιρίου περιλαμβάνουν τους συντελεστές από την 

αναλογία τοίχου - παραθύρου, τα επίπεδα μόνωσης των τοίχων και της οροφής, τη θερμική 

αντίσταση και τον συντελεστή ηλιακών θερμικών κερδών των παραθύρων, τον βαθμό 

αεροστεγανότητας για την αποτροπή ανεπιθύμητης ανταλλαγής αέρα μεταξύ του εσωτερικού και 

του εξωτερικού, και την παρουσία ή απουσία λειτουργικών παραθύρων που συνδέονται με τις 

διαβάσεις για παθητικό αερισμό. Η παροχή ενός κελύφους υψηλής απόδοσης είναι ο μοναδικός 

σημαντικός παράγοντας στον σχεδιασμό κτιρίων χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, όχι μόνο 

επειδή μειώνει τα φορτία θέρμανσης και ψύξης που πρέπει να ικανοποιεί το μηχανικό σύστημα, 

αλλά και επειδή επιτρέπει εναλλακτικά (και χαμηλής ενέργειας) συστήματα για την κάλυψη των 

μειωμένων φορτίων. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός με σημαντικά 

μεγαλύτερη απόδοση από αυτόν που χρησιμοποιείται σήμερα. Ωστόσο, η εξοικονόμηση που 

διατίθενται μέσω καλύτερων και εναλλακτικών συστημάτων που καταναλώνουν ενέργεια (όπως 

εναλλακτικά συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού, ψύξης και φωτισμού) είναι γενικά πολύ 

μεγαλύτερες από τις εξοικονομήσεις που μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση αποδοτικότερων 

συσκευών (όπως λέβητες, ανεμιστήρες, ψύκτες και λαμπτήρες). Επειδή η βελτίωση των κτιριακών 

κελυφών και τα βελτιωμένα συστήματα κτιρίων μειώνουν την ανάγκη για μηχανικό εξοπλισμό 

θέρμανσης και ψύξης, τα κτίρια με δραματικά χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας (50-75% 

εξοικονόμηση) συχνά δεν συνεπάγονται μεγαλύτερο κόστος κατασκευής από τον συμβατικό 

σχεδιασμό, αποφέροντας σημαντική ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας.[31] 

Η ASHRAE έχει μια μακρά ιστορία υποστήριξης της εξοικονόμησης ενέργειας και προσφέρει 

ένα ευρύ φάσμα προτύπων, οδηγιών, εγχειριδίων και τεχνολογίας σχεδιασμού που προωθούν την 

αποδοτική χρήση της ενέργειας. Η αποστολή μας είναι “να προωθήσουμε τις τέχνες και τις 

επιστήμες της θέρμανσης, του εξαερισμού, του κλιματισμού και της ψύξης στην ανθρωπότητα και 

να προωθήσουμε έναν αειφόρο κόσμο”, που περιλαμβάνει εκ φύσεως τη διατήρηση της ενέργειας. 

Ωστόσο, ρεαλιστικά, όλες αυτές οι προσπάθειες στοχεύουν κυρίως σε νέες κατασκευές ή, σε 

περιορισμένο βαθμό, σε τμήματα υπαρχόντων κτιρίων που υπόκεινται σε σημαντικές 

ανακατασκευές. Όταν εξετάζουμε τις ενέργειές μας για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, 

είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι περίπου το 86% των δαπανών για την κατασκευή κτιρίων 

αφορά ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων και όχι νέες κατασκευές. Εκτιμάται ότι τα επόμενα 30 

χρόνια θα χρειαστεί να ανακαινιστούν περίπου 150 δισ. Ft2 (13.935.450.000 m2) υφιστάμενων 

κτιρίων (περίπου το ήμισυ του συνόλου των κτιρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες). Η νέα κατασκευή 

αντιπροσωπεύει μόνο περίπου το 2% του αμερικανικού εμπορικού κτιρίου. Η ανάλυση πολλών 

από αυτά τα νέα κτήρια δείχνει ότι οι επιδόσεις τους επιδεινώνονται σημαντικά τα τρία πρώτα 

χρόνια λειτουργίας τους (μερικοί λένε έως και 30%) ακόμα και για εκείνους που σχεδιάζονται ως 

βιώσιμα κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Σαφώς, η μεγαλύτερη ευκαιρία για συνολική 

μείωση της χρήσης πρωτογενούς ενέργειας των ΗΠΑ βρίσκεται εντός του υφιστάμενου κτιρίου. 
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Παρόλο που η ASHRAE έχει ήδη πραγματοποιήσει σημαντικό αριθμό πρωτοβουλιών, θα πρέπει 

να αναπτύξουμε ένα συνολικό και συνεκτικό πρόγραμμα που στοχεύει συγκεκριμένα στην 

προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και της αποτελεσματικότητας σε υπάρχοντα κτίρια. Με 

τόση έμφαση στο βιώσιμο σχεδιασμό σήμερα, είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι, σύμφωνα 

με τον οδηγό παγκόσμιου κτιρίου σχεδιασμού του Εθνικού Ινστιτούτου Επιστημών του Κτιρίου, 

το αρχικό κόστος ενός κτιρίου αντιπροσωπεύει μόνο το 2% του κόστους κύκλου ζωής. Τα 

λειτουργικά κόστη ανέρχονται στο 6%, ενώ το κόστος χρήσης αντιστοιχεί στο 92%. Δεδομένων 

των στοιχείων αυτών, φαίνεται λογικό και οικονομικά ορθό να επενδύσουμε στην ενεργειακή 

απόδοση και στην ποιότητα του περιβάλλοντος εντός του χώρου.[32] 

Η ενεργειακή ανακαίνιση των υφιστάμενων κτιρίων αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη 

μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στον κτιριακό τομέα, τη βελτίωση των επικρατουσών 

συνθηκών θερμικής άνεσης σε εσωτερικούς χώρους αλλά και για τη βελτίωση των 

περιβαλλοντικών συνθηκών στις αστικές περιοχές. Ταυτόχρονα, πρόκειται για ένα τεχνικό, 

οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα, λόγω του τρόπου με τον οποίο οικοδομήθηκαν πολλές 

πόλεις και των περιορισμών που επιβάλλονται από οικονομικούς περιορισμούς που διακυβεύουν 

τις περισσότερες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αλλά και την Ελλάδα. Εφαρμόζεται 

ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, με την ψυχρή και παρατεταμένη περίοδο θέρμανσης, όπου από το 

1994 διεξήχθη σειρά μελετών για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την ανάπτυξη βιώσιμων 

προτάσεων. Τα δημόσια κτίρια και τα κτίρια μικτής χρήσης αποτελούν σημαντικό μέρος των 

υφιστάμενων κτιρίων και ως εκ τούτου αποτελούν πρωταρχικό υποψήφιο για μέτρα 

εξοικονόμησης ενέργειας, ιδίως επειδή παίζουν επίσης ρόλο πιλοτικής εφαρμογής για τα ιδιωτικά 

κτίρια. Ωστόσο, λόγω των χαμηλών τιμών ενέργειας που επικράτησαν τα τελευταία 10 χρόνια, 

και επειδή οι μετρήσεις εξοικονόμησης ενέργειας είναι επενδύσεις με υψηλό οικονομικό κόστος, 

ελάχιστα έγιναν προς αυτήν την κατεύθυνση. Η πρόσφατη απότομη αύξηση των τιμών του 

πετρελαίου έδειξε ότι αυτή ήταν μια κοντόφθαλμη πολιτική. Στο επόμενο έγγραφο 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας μελέτης που στοχεύει στον προσδιορισμό των 

δυνατοτήτων μέτρων ανανέωσης της εξοικονόμησης ενέργειας σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 

κτιρίων υπό ρεαλιστικές συνθήκες για να αξιολογηθεί η σκοπιμότητα αυτών των μέτρων καθώς 

και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η σκοπιμότητα αναλύεται, υπό τις ταχέως μεταβαλλόμενες 

οικονομικές συνθήκες.[33] 

Με βάση την ανάγκη μείωσης των εκπομπών CO2 και ελαχιστοποίησης της ενεργειακής 

εξάρτησης, τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους ενεργειακής πολιτικής και 

έχουν αναπτύξει αντίστοιχους ειδικούς κανονισμούς για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 

του οικοδομικού τομέα. Έτσι, συνεχώς μελετώνται και προωθούνται συγκεκριμένα μέτρα σχετικά 

με το κέλυφος των κτιρίων, τη χρήση αποδοτικών τεχνολογιών HVAC (Heating, Ventilation and 

Air Conditioning) και την ενσωμάτωση συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας. Ο αποτελεσματικός 

συνδυασμός αυτών των τριών βασικών πτυχών θα οδηγήσει συνεπώς σε μέγιστη ενεργειακή 

απόδοση. Η Γερμανία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή, με εντατική εργασία 

που επικεντρώνεται στη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς του οικιακού κτιρίου. Στην 

παρούσα εργασία μελετάται η χρήση συστημάτων ακτινοβολίας με ιδιαίτερη έμφαση στην 

υπέρυθρη ακτινοβολία ως μέρος της ενεργειακής ανακαίνισης κατοικιών από τη δεκαετία του '70. 

Αυτό γίνεται με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου μοντέλου αξιολόγησης για την αξιολόγηση 

συγκεκριμένων παρεμβάσεων σχετικά με τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς του 

κελύφους των κτιρίων και τη χρήση συστημάτων ακτινοβολίας με βάση μια διεξοδική ανάλυση 

κύκλου ζωής σύμφωνα με κριτήρια ενεργειακής καθώς και θερμική άνεση.[34] 

Η διαδικασία οικοδομικής ενεργειακής σήμανσης και πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις 

της ευρωπαϊκής οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων αποτελεί μοναδική ευκαιρία 

συλλογής πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά του κτιρίου και την ενεργειακή του 
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απόδοση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως, υπάρχει ανάγκη να χειριστούν δεδομένα 

από ένα μεγάλο απόθεμα υφιστάμενων κτιρίων και να είναι σε θέση να αναλύουν πληροφορίες 

και να εξάγουν πρακτικές τάσεις και σημεία αναφοράς. Οι ενδιαφερόμενοι και οι τεχνικοί 

διευθυντές που εποπτεύουν ορισμένα κτίρια έχουν παρόμοιες ανάγκες προκειμένου να συλλέγουν, 

να οργανώνουν και να παρακολουθούν την ενεργειακή απόδοση μιας μεγάλης ομάδας κτιρίων. 

Για να διευκολυνθούν αυτές οι προσπάθειες, αναπτύχθηκε μια κοινή βάση δεδομένων 

αξιολόγησης και ένα δωρεάν λογισμικό για την εκμετάλλευσή της στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού 

σχεδίου. 

Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει μια γενική εικόνα της βάσης δεδομένων και των διαθέσιμων 

εργαλείων της, καθώς και τα κύρια αποτελέσματα από μια μελέτη περίπτωσης για τα ελληνικά 

κτίρια που αποκαλύπτει σχετικά χαρακτηριστικά. Η ελληνική βάση δεδομένων περιελάβανε 

δείγμα 250 κτιρίων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με ανάλυση που είναι αντιπροσωπευτική 

του εθνικού κτιριακού αποθέματος. Τα κύρια αποτελέσματα επικεντρώνονται στην ενεργειακή 

απόδοση των κτιρίων, στα χαρακτηριστικά του θερμικού κελύφους και στην εκμετάλλευση της 

ηλιακής θερμικής ενέργειας.[35] 

Παρουσιάζεται η ενεργειακή συμπεριφορά, η οποία επηρεάζει τη δημιουργία εσωτερικών 

θερμικών κερδών σε ένα «μέσο» ελληνικό οικογενειακό σπίτι. Τα απαραίτητα στοιχεία 

προέρχονται από 158 οικογένειες του Ηλιακού Χωριού - 3 στην Λυκόβρυση Αττικής. Οι κάτοικοι 

ερωτήθηκαν κατά τη διάρκεια του 1991 και συμπλήρωσαν ένα έντυπο με ερωτήσεις σχετικά με 

την παρουσία τους στο σπίτι, τη χρήση οικιακών συσκευών και την εκτέλεση ενεργειακών 

δραστηριοτήτων. Με την επεξεργασία των δεδομένων ολοκληρώθηκε η ενεργειακή συμβολή των 

μελών των τυπικών οικογενειών στο σπίτι. Τα αποτελέσματα είναι μοντέλα χρηστών, χρήση 

ηλεκτρικών συσκευών και δραστηριότητες κατοίκων που επηρεάζουν τη δημιουργία θερμότητας 

σε κατοικίες. Τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των ψυκτικών 

φορτίων σε κτίρια κατοικιών και για την προσομοίωση της συμπεριφοράς των κατοίκων στα 

ενεργειακά μοντέλα κατασκευής.[36] 

Η μεταφορά της ευρωπαϊκής οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στην Ελλάδα 

εγκρίθηκε το 2008 με εθνικό νόμο. Ένας επόμενος κανονισμός για τις ενεργειακές επιδόσεις στον 

κτιριακό τομέα-KENAK που δημοσιεύθηκε το 2010, περιγράφει τη συνολική προσέγγιση 

σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις εντολές της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Όλες 

οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές και λεπτομερείς πληροφορίες για την εφαρμογή του 

KENAK περιλαμβάνονται σε τέσσερις νέες τεχνικές οδηγίες που εκπονήθηκαν το 2010, οι οποίες 

υποστηρίζονται από ένα επίσημο εθνικό λογισμικό. Τα ζητήματα που σχετίζονται με τους 

εμπειρογνώμονες στον τομέα της ενέργειας αντιμετωπίζονται με προεδρικά διατάγματα που 

δημοσιεύθηκαν το 2010. Έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία περισσότεροι από 5400 προσωρινοί 

επιθεωρητές ενέργειας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μόνιμη διαπίστευση. Η μελέτη σχεδιασμού 

ενεργειακών επιδόσεων των νέων κτιρίων για την απόκτηση οικοδομικής άδειας έχει τεθεί σε ισχύ 

από τον Οκτώβριο του 2010 και εκδίδει πιστοποιητικά ενεργειακών επιδόσεων από τον Ιανουάριο 

του 2011. Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει μια γενική εικόνα της εξέλιξης και του σημερινού 

σταδίου εφαρμογής της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων στην Ελλάδα, των διδαγμάτων και 

των εμπειριών που αποκτήθηκαν.[37] 

Η κατασκευή των κτιρίων έχει καθοριστικό ρόλο στο περιβάλλον μέσω της κατανάλωσης 

ορυκτών πόρων και πρώτων υλών και της δημιουργίας αποβλήτων. Είναι επίσης ένας σημαντικός 

χρήστης μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ένας εκ πομπός αερίων του θερμοκηπίου και 

άλλων αερίων αποβλήτων. Καθώς τα περιβαλλοντικά ζητήματα συνεχίζουν να γίνονται όλο και 

πιο σημαντικά, τα κτίρια καθίστανται πιο ενεργειακά αποδοτικά και οι ενεργειακές ανάγκες για 

τη λειτουργία τους μειώνονται. Έτσι, η ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή και, κατά 

συνέπεια, για την παραγωγή υλικών, αποκτά μεγαλύτερη σημασία.  
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Το παρόν έγγραφο διερευνά το ρόλο των διαφόρων δομικών υλικών και τις ποσοτικοποιεί σε 

σχέση με την ενσωματωμένη ενέργεια και τις ισοδύναμες εκπομπές CO2 και SO2 στα σύγχρονα 

κτίρια γραφείων. Αξιολογεί επίσης τη σημασία της ενσωματωμένης ενέργειας της δομής του 

κτιρίου σε σύγκριση με την ενεργειακή ισχύ του κτιρίου. Αποδείχθηκε ότι η ενσωματωμένη 

ενέργεια των δομικών υλικών (σκυρόδεμα και ενισχυτικός χάλυβας) αντιπροσωπεύει το 

μεγαλύτερο στοιχείο της συνολικής ενσωματωμένης ενέργειας του κτιρίου των εξεταζόμενων 

κτιρίων, φθάνει από 66,73% έως 59,57%, ενώ η ενσωματωμένη ενέργεια των υλικών του 

κελύφους του κτιρίου αντιπροσωπεύει ένα μικρό αλλά σημαντικό ποσοστό της συνολικής 

ενσωματωμένης ενέργειας του κτιρίου. Όταν εξετάζονται τα δομικά στοιχεία, οι πλάκες έχουν τη 

μεγαλύτερη συμβολή στην ενσωματωμένη ενέργεια των κτιρίων που μελετήθηκαν και από τα 

στοιχεία κελύφους, ο εξωτερικός τοίχος συνεισφέρει το μέγιστο στη συνολική ενσωματωμένη 

ενέργεια του κτιρίου. Η ενσωματωμένη ενέργεια αντιστοιχεί μεταξύ 12,55 και 18,50% της 

ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία ενός κτιρίου γραφείων σε διάστημα 50 ετών.[38] 

Η εφαρμογή των βιοκλιματικών αρχών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη μείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 του τομέα των κτιρίων. Το παρόν έγγραφο 

αναπτύσσει ένα μοντέλο αναδρομής της ενεργειακής απόδοσης ως συνάρτηση των 

περιβαλλοντικών συνθηκών, των χαρακτηριστικών δόμησης και των παθητικών ηλιακών 

τεχνολογιών. Συλλέχθηκε δείγμα 77 βιοκλιματικών κτιρίων (συμπεριλαμβανομένων 45 σπιτιών), 

από όλη την Ελλάδα, άλλες μεσογειακές περιοχές και την υπόλοιπη Ευρώπη. Η μέση ενεργειακή 

απόδοση κυμάνθηκε από 19,6 έως 100% με μέσο όρο περίπου 68%. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες 

περιλαμβάνουν το γεωγραφικό πλάτος, το υψόμετρο, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, τις 

βαθμοημέρες και τις ώρες ηλιοφάνειας. Τα χαρακτηριστικά του κτιρίου συνίστατο στην 

οικοδόμηση της έκτασης και του όγκου. Οι παθητικές ηλιακές τεχνολογίες περιλάμβαναν (μεταξύ 

άλλων) ηλιακούς θερμοσίφωνες, σκίαση, φυσικό αερισμό, θερμοκήπια και θερμικούς 

αποθηκευτικούς τοίχους. Οι βαθμοημέρες και η εικονική μεταβλητή που υποδεικνύει τη θέση 

στην περιοχή της Μεσογείου ήταν οι ισχυρότεροι προγνωστικοί δείκτες της ενεργειακής 

απόδοσης, ενώ τα ψηλότερα και πιο φτωχά κτήρια τείνουν να είναι πιο ενεργειακά αποδοτικά. 

Παραδόξως, πολλές παθητικές τεχνολογίες δεν φαίνεται να επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση, 

ενώ οι θερμικοί αποθηκευτικοί τοίχοι φαίνεται να μειώνουν την ενεργειακή απόδοση. Το μοντέλο 

που αναπτύχθηκε μπορεί να είναι χρήσιμο για τους αρχιτέκτονες, τους μηχανικούς και τους φορείς 

χάραξης πολιτικής. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα περιλαμβάνουν την απόκτηση περισσότερων 

πληροφοριών για το κτίριο, τη διερεύνηση της επίδρασης των παθητικών ηλιακών τεχνολογιών 

και τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του κτιρίου.[39] 

Τα κτίρια έχουν άμεσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που κυμαίνονται από τη χρήση πρώτων 

υλών για την κατασκευή και ανακαίνιση τους έως την κατανάλωση φυσικών πόρων, όπως το νερό 

και τα ορυκτά καύσιμα, και η εκπομπή επιβλαβών ουσιών. Τα στοιχεία για την κατανάλωση 

θέρμανσης συλλέχθηκαν κατά τους ελέγχους 193 ευρωπαϊκών κτιρίων κατοικιών σε πέντε χώρες. 

Τα διαθέσιμα δεδομένα αναλύθηκαν προκειμένου να εκτιμηθεί η επίδραση της θερμικής μόνωσης 

του περιβλήματος, της ηλικίας και της κατάστασης του συστήματος θέρμανσης στην κατανάλωση 

θέρμανσης και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν. Περίπου το 38% των 

ελεγχόμενων κτηρίων έχουν ετήσια κατανάλωση θέρμανσης μεγαλύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο 

όρο (174,3 kWh / m2), περίπου το 30% των κτιρίων έχουν υψηλότερες εκπομπές αερίων από τους 

ευρωπαϊκούς μέσους όρους και το 23% των κτιρίων έχουν υψηλότερες εκπομπές στερεών 

αποβλήτων από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Τα πολωνικά κτίρια έχουν την υψηλότερη μέση 

κατανάλωση θέρμανσης (63% των κτιρίων υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο). Τα γαλλικά 

και τα πολωνικά κτίρια έχουν την υψηλότερη παραγωγή αέριων εκπομπών, ενώ τα πολωνικά 

κτίρια έχουν τις υψηλότερες εκπομπές στερεών αποβλήτων.[40] 
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Το παρόν έγγραφο ασχολείται με την οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση διαφόρων μέτρων 

εξοικονόμησης ενέργειας στον οικοδομικό τομέα, εστιάζοντας σε μια οικιακή μονοκατοικία στην 

Ελλάδα, δηλ. σε ένα τυπικό μεσογειακό κλίμα. Προκειμένου να εντοπιστούν τα μέτρα 

εξοικονόμησης ενέργειας που εκτός από τα ενεργειακά οφέλη μπορούν επίσης να αποφέρουν 

οικονομικά οφέλη, η μελέτη εξετάζει τα ακόλουθα μέτρα: όλα τα είδη μόνωσης, αναβάθμιση του 

συστήματος θέρμανσης, χρήση θερμικών ηλιακών συστημάτων, αναβάθμιση του φωτισμού, 

αναβάθμιση των ηλεκτρικών συσκευών, αναβάθμιση του συστήματος ψύξης. Οι μέθοδοι 

οικονομικής αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται για την κατάταξη των μέτρων εξοικονόμησης 

ενέργειας είναι η καθαρή παρούσα αξία, ο εσωτερικός ρυθμός απόδοσης, ο συντελεστής 

εξοικονόμησης προς επενδύσεις και η περίοδος αποπληρωμής. Έχει βρεθεί ότι μεταξύ των πιο 

αποτελεσματικών μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας είναι η αναβάθμιση του φωτισμού, η 

μόνωση της στέγης του κτιρίου και η εγκατάσταση ενός αυτόματου συστήματος ελέγχου 

θερμοκρασίας.[41] 

Το παρόν έγγραφο αναπτύσσει ένα εμπειρικό μοντέλο για να ερευνήσει τους βασικούς 

καθοριστικούς παράγοντες των μοντέλων εξοικονόμησης ενέργειας των νοικοκυριών στην 

Ελλάδα, χρησιμοποιώντας δεδομένα διατομής. Στην εμπειρική ανάλυση, χρησιμοποιούνται 

μοντέλα επιλογής συντήρησης ενέργειας οικιακής χρήσης, χρησιμοποιώντας μια διακριτή 

μεταβλητή και μια μεταβλητή με λανθάνοντα χαρακτηριστικά αντιστοίχως ως εξαρτημένη 

μεταβλητή. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι κοινωνικοοικονομικές μεταβλητές, όπως το 

εισόδημα των καταναλωτών και το μέγεθος της οικογένειας, είναι κατάλληλες για να εξηγήσουν 

τις διαφορές ως προς τις προτιμήσεις διατήρησης της ενέργειας. Επιπλέον, τα αποτελέσματα 

υποδεικνύουν ότι οι δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας και η ηλικία του ερωτώμενου συνδέονται 

αρνητικά με τον αριθμό ενεργειών διατήρησης της ενέργειας που ο καταναλωτής είναι πρόθυμος 

να υιοθετήσει. Τέλος, άλλες μεταβλητές όπως η περιβαλλοντική πληροφόρηση και η 

συνειδητοποίηση των ενεργειακών προβλημάτων είναι χαρακτηριστικά του καταναλωτή 

εξοικονόμησης ενέργειας. Με την αξιολόγηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του 

καταναλωτή όσον αφορά τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, είμαστε σε θέση να διαμορφώσουμε 

και να προτείνουμε ένα αποτελεσματικό πλαίσιο εξοικονόμησης ενέργειας για την Ελλάδα. Ένα 

πλαίσιο ενεργειακής πολιτικής συγκαταλέγεται στις βασικές προϋποθέσεις όχι μόνο για την 

επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και για τη διατήρηση της ποιότητας ζωής των 

καταναλωτών.[42] 

Μια συγκριτική αξιολόγηση των συστημάτων εσωτερικής και εξωτερικής θερμομόνωσης για 

ενεργειακά αποδοτική αναβάθμιση κατοικιών γίνεται με λεπτομερείς αριθμητικές προσομοιώσεις. 

Ένα οροφοδιαμέρισμα 99,6 τ.μ. που βρίσκεται σε μεσαίο επίπεδο πολυώροφου κτιρίου 

χρησιμοποιείται ως μέτρο σύγκρισης. Οι εξωτερικοί τοίχοι του κτιρίου θεωρούνται μη μονωμένοι, 

τυπική προϋπόθεση για την πλειοψηφία των υφιστάμενων ελληνικών οικοδομικών αποθεμάτων 

που κατασκευάστηκαν πριν από το 1980. Οι ετήσιες απαιτήσεις θερμικής και ψυκτικής ενέργειας 

υπολογίζονται με προσομοιώσεις χρησιμοποιώντας το λογισμικό TRNSYS . Η επίδραση της 

θέσης της μονωτικής στρώσης (εξωτερική, εσωτερική), οι μετεωρολογικές συνθήκες (θερμές 

μεσογειακές και εύκρατες ωκεάνιες κλιματολογικές περιοχές) και η ενεργειακή συνείδηση των 

χρηστών (παθητική, ενεργή) εξετάζονται μέσω παραμετρικής μελέτης. Τόσο οι εξωτερικές όσο 

και οι εσωτερικές διαμορφώσεις θερμικής μόνωσης διαπιστώθηκε ότι μειώνουν σημαντικά τις 

συνολικές απαιτήσεις ενέργειας. Κατά μέσο όρο, η εξωτερική μόνωση υπερβαίνει την εσωτερική 

διαμόρφωση μόνωσης κατά 8%. Οι μεσογειακές προσομοιώσεις υγρασίας εκτελούνται επίσης 

χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο κώδικα HETRAN. Ένας σημαντικός κίνδυνος για τη 

συμπύκνωση υδρατμών εμφανίζεται μόνο στην περίπτωση εσωτερικής μόνωσης εγκατεστημένης 

στην εύκρατη ωκεάνια κλιματική περιοχή.  
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Η εσωτερική μόνωση απαιτεί περίπου 50% μικρότερο κόστος επένδυσης από την εξωτερική 

μόνωση, οδηγώντας έτσι σε χαμηλότερη περίοδο αποπληρωμής.[43] 

Με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, στην Ελλάδα 

εφαρμόστηκε πρόσφατα ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 από 

τον κατασκευαστικό τομέα. Δεδομένου ότι σχεδόν το 71% των ελληνικών κτιρίων 

κατασκευάστηκαν πριν από την εφαρμογή του πρώτου κανονισμού περί θερμικής μόνωσης, 

πρέπει να δοθεί έμφαση στο υπάρχον οικοδομικό απόθεμα. Επιπλέον, το 83% αυτού του 

αποθέματος αποτελείται από κτίρια κατοικιών, γεγονός που υποδεικνύει το μεγάλο δυναμικό 

εξοικονόμησης ενέργειας. Προκειμένου να προγραμματιστούν και να προωθηθούν τα αντίστοιχα 

σενάρια ενεργειακής ανακαίνισης, πρέπει να διεξαχθεί διεξοδική ανάλυση του ελληνικού κτιρίου, 

ιδίως όσον αφορά το αστικό περιβάλλον. Για να επιτευχθεί αυτό, παρουσιάζεται μια ταξινόμηση 

της κυρίαρχης τυπολογίας κτιρίων πολυκατοικιών και μελετώνται χαρακτηριστικά 

παραδείγματα.[44] 

Οι θερμοκρασίες του αέρα στις αστικές περιοχές συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω του 

φαινόμενου της αστικής θερμονησίδας και της αναμφισβήτητης θέρμανσης της χαμηλότερης 

ατμόσφαιρας τις τελευταίες δεκαετίες. Οι παρατηρούμενες υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος 

οξύνουν τη ζήτηση ενέργειας στις πόλεις, επιδεινώνουν τις αστικές συνθήκες άνεσης, θέτουν σε 

κίνδυνο τον ευάλωτο πληθυσμό και ενισχύουν τα προβλήματα ρύπανσης, ειδικά σε περιοχές με 

θερμές κλιματολογικές συνθήκες. Η παρούσα εργασία αναλύει 40 χρόνια ωριαίες σειρές 

δεδομένων από εννέα μετεωρολογικούς σταθμούς στην Ελλάδα για να κατανοήσουν τις 

επιδράσεις της θερμοκρασίας του αέρα και της σχετικής υγρασίας στην κατανάλωση ενέργειας 

των κτιρίων. Χρησιμοποιώντας ένα τυπικό κτίριο γραφείων, η ανάλυση έδειξε ότι για την υπό 

εξέταση περίοδο το φορτίο θέρμανσης στον ελληνικό κατασκευαστικό τομέα μειώθηκε κατά 

περίπου 1 kWh / m2 ανά δεκαετία, ενώ το φορτίο ψύξης αυξήθηκε κατά περίπου 5 kWh / m2 ανά 

δεκαετία. Το φαινόμενο αυτό έχει σημαντικές περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές 

συνέπειες, οι οποίες θα ενισχυθούν τις επόμενες δεκαετίες λόγω των αναμενόμενων 

ανθρωπογενών κλιματικών αλλαγών σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή.[45] 

Ένας από τους κύριους στόχους των ενεργειακών πολιτικών είναι να κάνουν όλα τα επίπεδα 

της κοινωνίας, από τις κυβερνήσεις στους πολίτες, να ενδιαφέρονται για την αύξηση της 

ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στην εφαρμογή των 

ενεργειακών πολιτικών είναι ότι το κόστος της ενδεχόμενης εξοικονόμησης ενέργειας, που 

θεωρείται συνήθως το μοναδικό οικονομικό όφελος, δεν ενθαρρύνει επαρκώς τις επενδύσεις. Ως 

εκ τούτου, στόχος είναι να εντοπιστούν περαιτέρω πιθανοί οδηγοί που προωθούν τη θετική 

αντίδραση σύμφωνα με τη δράση εξοικονόμησης ενέργειας. 

Το έγγραφο εξετάζει κατά πόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ένα εργαλείο βασιζόμενο στην 

αγορά, το οποίο καταγράφει την αύξηση της οικονομικής αξίας των ενεργειακά αποδοτικών 

κτιρίων. Χρησιμοποιούνται μέθοδοι που ποσοτικοποιούν την προστιθέμενη αξία λόγω της 

ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων συστάσεων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 

μπορούν να ενσωματωθούν στη χρηματοοικονομική ανάλυση των επενδύσεων στην εξοωθέωση. 

Με την εφαρμογή των προτεινόμενων μεθόδων, η περίοδος αποπληρωμής των επενδύσεων σε 

μέτρα ενεργειακής απόδοσης εξαρτάται από δύο παράγοντες: τη δυνητική εξοικονόμηση 

ενέργειας και την προστιθέμενη αξία στην ιδιοκτησία. Παρουσιάζονται περιπτωσιολογικές 

μελέτες σχετικά με ορισμένες υπάρχουσες συγκυριαρχίες από τη Ρουμανία και παρέχουν στοιχεία 

για την ερευνητική ερώτηση. 

Η ευαισθησία στην αγορά για τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, η πιθανότητα μιας άυλης 

προστιθέμενης αξίας καθώς και ο αντίκτυπος στις αποφάσεις για τις επενδυτικές αποφάσεις στη 

συνέχεια βρίσκονται στο επίκεντρο.[46] 
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Το άρθρο εξετάζει ένα εργαλείο αξιολόγησης που χρησιμοποιείται για την ενεργειακή, 

οικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση των λύσεων θερμικής μόνωσης. Τα αποτελέσματα 

της αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε με αυτό το εργαλείο μπορούν να λάβουν τη μορφή ενός 

απλού συστήματος βαθμολόγησης, ώστε να μπορούν οι χρήστες να εκτελούν εκτεταμένες 

συγκρίσεις μεταξύ διαφόρων δομικών υλικών και λύσεων θερμικής μόνωσης. Μια κατάταξη που 

εκφράζεται από τις κατηγορίες Α, Β και Γ χρησιμοποιείται για ενεργειακές, περιβαλλοντικές και 

οικονομικές παραμέτρους. Αξιολογώντας τα υλικά, το εργαλείο υποστηρίζει τους χρήστες να 

λαμβάνουν αποφάσεις, ανάλογα με τις προτιμήσεις ή τις προτεραιότητες όπως η ενεργειακή 

απόδοση, το συνολικό κόστος και η περιβαλλοντική απόδοση. Το εργαλείο αξιολόγησης 

εφαρμόζεται για διπλό τοίχο με εσωτερικό διάκενο και τα εξωτερικά θερμομονωτικά σύνθετα 

συστήματα καθώς χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη, τόσο σε νέες κατασκευές όσο και 

στην ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων.[47] 

Τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης έρευνας σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας στον οικιακό 

τομέα της Ιορδανίας χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της εξοικονόμησης ενέργειας σε 

κτίρια κατοικιών. Η θέρμανση χώρου αντιπροσωπεύει το 61% της συνολικής οικιακής 

κατανάλωσης ενέργειας με την κηροζίνη ως το πιο δημοφιλές καύσιμο που χρησιμοποιείται για 

τη θέρμανση. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι μόνο το 5,7% των κατοικιών στις αστικές 

περιοχές της Ιορδανίας έχει εφοδιαστεί με μόνωση τοίχων και κανένας με θερμομόνωση στέγης, 

τα φορτία θέρμανσης υπολογίστηκαν για ένα τυπικό σπίτι με διαφορετικά μονωτικά υλικά. 

Αποδείχθηκε ότι εξοικονόμηση ενέργειας έως 76,8% μπορεί να επιτευχθεί όταν χρησιμοποιείται 

πολυστυρένιο τόσο για μόνωση τοίχου όσο και στέγης.[48] 

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η τεχνική και οικονομική αξιολόγηση ενός τυπικού ηλιακού 

συστήματος και συστήματος θέρμανσης νερού, που χρησιμοποιείται σε μονοκατοικία 88 τ.μ. που 

έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο Ελληνικό Κανονισμό για την ενεργειακή απόδοση 

των κτιρίων ως μέσο προσέγγισης της σχεδόν μηδενικής ενέργειας κτίρια. Η ανάλυση έγινε για 

καθεμία από τις τέσσερις κλιματικές ζώνες που ορίζονται στον ελληνικό κανονισμό. Διεξήχθη μια 

οικονομική ανάλυση και υπολογίστηκαν και συσχετίστηκαν η καθαρή παρούσα αξία και η 

περίοδος απόσβεσης με την επιφάνεια του συλλέκτη ηλιακών συστημάτων και τον όγκο της 

δεξαμενής αποθήκευσης. Επιπλέον, οι ετήσιες αποφευχθείσες εκπομπές από τα υποκατεστημένα 

ορυκτά καύσιμα εκτιμώνται για τα εξεταζόμενα ηλιακά συστήματα. Η ανάλυση αποδεικνύει ότι 

το τυπικό ηλιακό σύστημα θέρμανσης και θέρμανσης νερού μπορεί να προσφέρει μια βιώσιμη 

λύση προς το σχεδόν μηδενικής ενέργειας κτίρια με ηλιακή κάλυψη και η περίοδος απόσβεσης 

επηρεάζεται έντονα από την κλιματική ζώνη του κτιρίου και από τον τύπου ορυκτών καυσίμων 

που αντικαθίσταται. Σε όλες τις περιπτώσεις, το ηλιακό σύστημα καλύπτει τουλάχιστον το 45% 

των συνολικών θερμαντικών φορτίων, ενώ η περίοδος αποπληρωμής είναι μόλις 4,5 έτη με ετήσια 

μείωση άνω των 50 τόνων CO2 στο σενάριο χειρότερης περίπτωσης.[49] 

Τα οικία κτίρια αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα του ευρωπαϊκού κτιρίου αποθέματος και είναι 

υπεύθυνα για την πλειοψηφία της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών CO2 του 

κτιριακού τομέα. Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει τα πιθανά οφέλη και καθορίζει τις 

προτεραιότητες των μεμονωμένων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας για τη μείωση της 

κατανάλωσης θέρμανσης σε οικιακά κτίρια της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης 

χώρων και της παραγωγής ζεστού νερού οικιακής χρήσης. Η ανάλυση διευκολύνεται με τη χρήση 

της διαθέσιμης Ελληνικής τυπολογίας για τα οικία κτίρια που αποτελείται από 24 τύπους κτιρίων, 

που προκύπτουν μετά από ταξινόμηση σε τρεις περιόδους κατασκευής, δύο μεγέθη κτιρίων και 

τέσσερις κλιματικές ζώνες. Το επίκεντρο είναι κυρίως η εφαρμογή των μέτρων εξοικονόμησης 

ενέργειας που έχουν χαμηλές επενδύσεις αρχικού κόστους και περίοδο μικρής απόσβεσης. 

Προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που θα ήταν πιο 

ελκυστικά για τους ιδιοκτήτες κτιρίων, χρησιμοποιούνται δύο κριτήρια επιλογής, δηλαδή η 
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εξοικονόμηση ενέργειας πρωτογενούς θέρμανσης και η περίοδος απόσβεσης. Τέλος, τα 

προκαταρκτικά αποτελέσματα χρησιμοποιούνται ως μια εικόνα για την δυνητική μείωση των 

εκπομπών CO2 για το εθνικό κτιριακό απόθεμα κατοικιών.[50] 

Η σημασία της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής έχει γίνει ευρέως αποδεκτή από τη δεκαετία του 

1970 και η εφαρμογή των αρχών της στην πράξη αποτελεί βασικό παράγοντα για την επίτευξη 

ενεργειακής απόδοσης στον κατασκευαστικό τομέα. Ο τρόπος, ωστόσο, από την επιστημονική 

αποδοχή στην εμπορική αξιοποίηση δεν είναι απλός. Το παρόν έγγραφο ασχολείται με την έννοια 

της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής σε κτίρια και διερευνά τις πτυχές αυτής της έννοιας στην 

Ελλάδα. Ένα δείγμα πανεπιστημιακών ερευνητών, εργολάβων κτιρίων και μελών δημόσιων 

οργανισμών πραγματοποίησε συνεντεύξεις χρησιμοποιώντας ένα τυποποιημένο σύνολο 

κατευθυντήριων γραμμών. Τα εμπόδια στην προώθηση του βιοκλιματικού σχεδιασμού, ο ρόλος 

της τοπικής κυβέρνησης στη διαδικασία υιοθεσίας, το επίπεδο περιβαλλοντικής κουλτούρας 

καθώς και οι προοπτικές αυτής της έννοιας στην Ελλάδα ήταν οι βασικοί τομείς συζήτησης σε 

κάθε μία από τις συνεντεύξεις. Τα αποτελέσματα από την ανάλυση δεδομένων αποκαλύπτουν 

ανεπαρκή οικονομικά κίνητρα, έλλειψη τεχνικών πληροφοριών καθώς και έλλειψη 

συγκεκριμένων περιβαλλοντικών πολιτικών που θα προωθούσαν τη διάδοση της βιοκλιματικής 

αρχιτεκτονικής.[51] 

Οι ενεργειακές πολιτικές σε αστικό επίπεδο μπορεί να έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις και να 

επηρεάσουν επιτυχώς τις ενεργειακές επιδόσεις ενός αστικού συστήματος εάν εξετάσουμε 

ολόκληρο το δομημένο περιβάλλον και επικεντρωθούμε στη διαδικασία ανανεώσιμης ενέργειας 

στα υπάρχοντα κτίρια. Αναμφισβήτητα, οι πόλεις έχουν υψηλό επίπεδο πολυπλοκότητας, ιδίως 

λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που σχετίζονται με την απόκτηση κατάλληλων πληροφοριών 

σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και την κατανάλωση ενός κτηρίου. 

Η μελέτη αυτή ανέπτυξε μια μεθοδολογία ικανή να χαρακτηρίσει την ενεργειακή απόδοση του 

δομημένου περιβάλλοντος σε μια πόλη ή γειτονιά και να αξιολογήσει τις επιπτώσεις των 

διαφόρων ενεργειακών στρατηγικών. Η μεθοδολογία σχεδιάστηκε για να είναι όσο το δυνατόν 

απλούστερη, όχι χρονοβόρα και εφαρμόσιμη σε όλες τις ιταλικές πόλεις, καθώς και αλλού, εφόσον 

υπάρχουν διαθέσιμες βασικές πληροφορίες για το κτίριο. Οι κύριες φάσεις της μεθοδολογίας ήταν 

η συλλογή και ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων σχετικά με το δομημένο περιβάλλον και την 

υλοποίηση μιας βάσης δεδομένων των κτιρίων πόλεων των Γεωγραφικών Πληροφοριακών 

Συστημάτων (GIS). Για να δοκιμάσει το αναπτυγμένο εργαλείο, η πόλη του Μιλάνου θεωρήθηκε 

ως μελέτη περίπτωσης. 

Οι συγγραφείς ελπίζουν ότι αυτή η μεθοδολογία θα είναι σε θέση να υποστηρίξει τις ενεργειακές 

πολιτικές σε αστικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις προσεγγίσεις των διαφόρων 

ενδιαφερομένων για την ανάπτυξη μοντέλων χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.[52] 

Τα συστήματα ηλιακής ενέργειας είναι σήμερα τα πιο ευρέως εγκατεστημένα συστήματα 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα των κτιρίων σε μια προσπάθεια να μειωθεί η 

κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων. Το παρόν έγγραφο διερευνά το ηλιακό δυναμικό όσον αφορά 

τη φωτοβολταϊκή και ηλιακή θερμική χρήση σε τυπικά κτίρια κατοικιών, προκειμένου να 

εντοπίσει τον αντίκτυπό τους στα σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης κτίρια. 

Διαφορετικές επιλογές σχετικά με την εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών και ηλιακών 

συστημάτων συνδυασμού σε διάφορες τοποθεσίες και κλιματικές συνθήκες αξιολογούνται τόσο 

από τεχνική όσο και από οικονομική άποψη. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σε όλες τις 

περιπτώσεις, τα φωτοβολταϊκά είναι σε θέση να καλύψουν την ετήσια ζήτηση ηλεκτρικής 

ενέργειας ενός κτιρίου κατοικιών με περίοδο αποπληρωμής μικρότερη των 7 ετών. Στην 

περίπτωση των συστημάτων ηλιακής θέρμανσης, η περίοδος απόσβεσης κυμαίνεται μεταξύ 5,5 

και 6,5 έτη σε σύγκριση με ένα συμβατικό λέβητα θέρμανσης πετρελαίου και 9 έτη σε σύγκριση 

με ένα λέβητα φυσικού αερίου, παρέχοντας τουλάχιστον το 50% της συνολικής ζήτησης 
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θέρμανσης των κτιρίων. Συνολικά, τα συστήματα ηλιακής ενέργειας μπορούν να καλύψουν 

τουλάχιστον το 76% της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας σε οικιστικά κτίρια αποδεικνύοντας ότι 

αποτελούν βιώσιμη λύση για τα σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης κτίρια.[53] 

Σκοπός της μελέτης ήταν η παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας, της ενεργειακής νομοθεσίας, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, των τάσεων της 

κατανάλωσης ενέργειας και των μελλοντικών προοπτικών βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα. Η 

μελέτη περιέγραψε τα τρέχοντα ζητήματα σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως οι 

κλιματικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ελληνικό ενεργειακό μείγμα, 

το ισχύον καθεστώς ρύθμισης, τα εμπόδια και την αξιολόγηση της συμβολής τους στο ενεργειακό 

ισοζύγιο. Η μελέτη διερεύνησε επίσης την αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας, τις εκπομπές και την 

ενεργειακή τάση στον οικιακό τομέα στην Ελλάδα. Το έγγραφο αξιολόγησε την τρέχουσα 

κατάσταση του οικοδομικού αποθέματος, των ΑΠΕ και των μελλοντικών ενεργειακών 

προοπτικών των νησιών του Αιγαίου Πελάγους. Τα νησιά κατηγοριοποιήθηκαν με βάση το 

κόστος παραγωγής ενέργειας, τις περιόδους θέρμανσης, τα χαρακτηριστικά κτιρίων και τους 

φυσικούς πόρους για τον εντοπισμό νησιών με υψηλότερα και χαμηλότερα δυναμικά 

ανανεώσιμης ενέργειας. Η μελέτη αποκάλυψε ότι τα νησιά με την υψηλότερη δυναμική 

εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιστικό τομέα είναι η Λέσβος, η Λήμνος, η Σαμοθράκη, η Χίος, 

η Άνδρος, η Πάτμος, η Κέα και η Κίμωλος, ενώ ταυτόχρονα η Ρόδος, η Νάξος, η Αμοργός, η 

Σύρος, η Ίος και η Κύθνος τα νησιά που παρουσιάζουν τις χαμηλότερες δυνατότητες. Η μελέτη 

θα βοηθήσει στην πρόταση σχεδίων δράσης και στρατηγικών εφαρμογής όσον αφορά τις οικιακές 

εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μη διασυνδεδεμένα νησιά στην Ελλάδα.[54] 

Η έρευνα επικεντρώνεται στην προβολή της ενεργειακής ζήτησης του οικοδομικού τομέα στην 

Ελλάδα με τον υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας χρησιμοποιώντας δεδομένα εξόδου από 

τα περιφερειακά κλιματικά μοντέλα έως το 2100. Ειδικότερα, η Ελλάδα υποδιαιρέθηκε σε 13 

κλιματικές ζώνες μετά την αξιολόγηση των κλιματικών μοντέλων λαμβάνοντας υπόψη τις 

εκτιμήσεις της κλιματικής αλλαγής για την περίοδο 2010-2100. Αυτές οι ζώνες επιτρέπουν μια 

λεπτομερή εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε συγκεκριμένες περιοχές της 

χώρας, δημιουργώντας έτσι μια βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται για να μοντελοποιήσει τη 

ζήτηση ενέργειας του οικοδομικού τομέα σε κάθε ζώνη. Μέσω της χρήσης δεδομένων από την 

Eurostat και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβάλλοντος δημιουργήθηκε ένα σύνολο τριών 

οικοδομικών τυπολογιών σε σχέση με το κέλυφος του κτιρίου, το οποίο αντιστοιχεί στο 85% του 

κτιριακού αποθέματος στην Ελλάδα. Αυτές οι τυπολογίες αργότερα προσαρτήθηκαν σε κάθε μία 

από τις 13 κλιματικές ζώνες και μια προσομοίωση για τη ζήτηση ενέργειας υπολογίστηκε 

χρησιμοποιώντας κλιματικά δεδομένα από 3 διαφορετικά κλιματικά σενάρια. Τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι η ζήτηση ενέργειας για θέρμανση του οικιακού τομέα στην Ελλάδα θα μπορούσε να 

μειωθεί περίπου κατά 50%, ενώ η αντίστοιχη ενεργειακή ζήτηση για ψύξη θα μπορούσε να 

αυξηθεί κατά 248% μέχρι το 2100. Αυτές οι επιπτώσεις είναι πιο εμφανείς στο νότιο τμήμα της 

χώρας .[55] 

Ένα μοντέλο και μια αντίστοιχη αριθμητική διαδικασία, με βάση τη μέθοδο πεπερασμένων 

διαφορών, έχουν αναπτυχθεί για την πρόβλεψη της θερμικής συμπεριφοράς των κτιρίων υπό την 

επίδραση όλων των πιθανών θερμικών φορτίων και της "καθοδήγησης" του συστήματος ελέγχου 

ψύξης σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις θερμικής άνεσης. Χρησιμοποιώντας την αναπτυχθείσα 

διαδικασία έχουν διεξαχθεί αναλύσεις σχετικά με τις επιδράσεις του τρόπου λειτουργίας του 

θερμοστάτη και της ισχύς ψύξης σε σχέση με το χρόνο, την ολική κατανάλωση ενέργειας ψύξης 

για την ιδανική ψύξη χώρου, καθώς και για διάφορες συνήθεις περιπτώσεις που συνήθως 

συναντούμε, προσπαθώντας έτσι να βρούμε τρόπους μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας ψύξης. 

Τα αποτελέσματα οδηγούν σε προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας έως και 10%. Οι εκτεταμένες 

συγκρίσεις μεταξύ των ιδανικών και των διαφόρων πραγματικών τρόπων ψύξης έδειξαν μικρές 



23 
 

διαφορές στην εικοσιτετράωρη κατανάλωση ενέργειας ψύξης. Λόγω της παραπάνω 

ευρεσιτεχνίας, οι λεπτομερείς ιδανικές προβλέψεις ψύξης μας αποκτούν μεγάλη αξία και μπορούν 

να θεωρηθούν ως βάση για τη σύγκριση με τις πραγματικές περιπτώσεις. Μπορούν επίσης να 

παρέχουν μια καλή εκτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας που λαμβάνεται εάν αποφασίσουμε να 

αυξήσουμε τη θερμοκρασία του σημείου ρύθμισης του θερμοστάτη. Ως εκ τούτου, καθώς η 

έκταση της εξοικονόμησης ενέργειας ψύξης είναι γνωστή εκ των προτέρων, μπορεί κανείς να 

αποφασίσει αν (και πόσο) αξίζει να αυξήσει τη θερμοκρασία του θερμοστάτη σε βάρος της 

θερμικής άνεσης. Όλα τα αποτελέσματα της μελέτης, τα οποία αναφέρονται στα τυπικά κτίρια της 

Αθήνας κατά τη διάρκεια της τυπικής καλοκαιρινής ημέρας στην Αθήνα, κάτω από τις συνήθεις 

σειρές θερμικών φορτίων, μπορεί να ισχύουν σε άλλες περιοχές με παρόμοιες συνθήκες.[56] 

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων αποτελεί μείζονα παγκόσμια 

προτεραιότητα. Τα μέτρα που χρησιμοποιούνται για την εξοικονόμηση ενέργειας ποικίλλουν και 

ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων καλείται να καθορίσει τη βέλτιστη λύση, λαμβάνοντας υπόψη 

πολλούς και συνήθως ανταγωνιστικούς στόχους όπως η κατανάλωση ενέργειας, το οικονομικό 

κόστος, οι περιβαλλοντικές επιδόσεις κ.λπ. Με άλλα λόγια, ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων 

αντιμετωπίζει την πρόκληση για την επίλυση ενός προβλήματος βελτιστοποίησης πολλών 

αντικειμένων, αν και η κοινή πρακτική συνήθως χρησιμοποιεί άλλες μεθόδους όπως τεχνικές 

προσομοίωσης και πολλαπλών κριτηρίων ανάλυσης αποφάσεων που εκμεταλλεύονται 

ενδεχομένως πολλές αλλά σε κάθε περίπτωση περιορισμένες εναλλακτικές επιλογές. Το μοντέλο 

πολλών αντικειμενικών αποφάσεων, που παρουσιάζεται στο παρόν, αποσκοπεί στην υπέρβαση 

αυτού του περιορισμού επιτρέποντας την εξέταση ενός δυνητικά απεριόριστου αριθμού 

εναλλακτικών μέτρων, τα οποία αξιολογούνται σύμφωνα με μια σειρά κριτηρίων, τα οποία 

περιλαμβάνουν την ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου, των εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα και του κόστους αρχικής επένδυσης. Αυτά τα κριτήρια προσαρμόζονται 

στις προτιμήσεις του υπεύθυνου λήψης αποφάσεων και βελτιστοποιούνται με τη βοήθεια 

συμβιβαστικού προγραμματισμού, που είναι μια καλά εδραιωμένη μεθοδολογία λύσεων 

πολλαπλών στόχων. Μια απλή μελέτη περίπτωσης χρησιμοποιείται για να αποδείξει τη 

λειτουργικότητα του προτεινόμενου μοντέλου απόφασης. Τα αποτελέσματα επαληθεύουν τη 

σκοπιμότητα της προσέγγισης, ενθαρρύνοντας έτσι περαιτέρω βελτιώσεις και επεκτάσεις.[57] 

Το παρόν έγγραφο περιγράφει ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για την οικονομική αξιολόγηση των 

πολιτικών και μέτρων μείωσης των εκπομπών CO2 στον οικιακό τομέα λαμβάνοντας υπόψη τόσο 

το οικονομικό όσο και το κοινωνικό κόστος / όφελος. Η προσέγγιση περιλαμβάνει δύο στάδια: 

πρώτον, τα εξεταζόμενα μέτρα αξιολογούνται βάσει ανάλυσης κόστους-αποτελεσματικότητας, η 

οποία λαμβάνει υπόψη μόνο το σχετικό καθαρό οικονομικό κόστος, υπογραμμίζοντας έτσι τις 

κερδοφόρες δράσεις (δηλαδή τα μέτρα που παρουσιάζουν οικονομικό όφελος για τους τελικούς 

χρήστες χωρίς την παροχή οικονομικών επιδοτήσεων ή άλλων παρόμοιων πολιτικών). Και 

δεύτερον, τα μέτρα επαναξιολογούνται χρησιμοποιώντας μια ολοκληρωμένη ανάλυση κόστους-

οφέλους (όπου λαμβάνεται υπόψη τόσο το ιδιωτικό όσο και το εξωτερικό κόστος / όφελος). Η 

οικονομική επίδοση των εξεταζόμενων μέτρων ενσωματώνει τις επιπτώσεις μιας ποικιλίας 

παραμέτρων, όπως το κλίμα, το μέγεθος και η ηλικία των κτιρίων της περιοχής, που επηρεάζουν 

σημαντικά την κατάταξη που προκύπτει. Η εφαρμογή αυτού του πλαισίου στον ελληνικό 

οικιστικό τομέα αναγνώρισε και έδωσε προτεραιότητα σε ένα σημαντικό δυναμικό μείωσης των 

εκπομπών, το οποίο θα μπορούσε να επιτευχθεί με κερδοφόρα μέτρα ή και παρεμβάσεις που 

παρουσιάζουν καθαρό κοινωνικό όφελος. Μέτρα με αρνητικό οικονομικό κόστος αλλά θετική 

καθαρή κοινωνική ωφέλεια για την πλειονότητα των εξεταζόμενων κτιρίων περιλαμβάνουν: (i) 

τακτική επιθεώρηση λεβήτων κεντρικής θέρμανσης, (ii) χρήση θερμοστατών σε λέβητες 

κεντρικής θέρμανσης, (iii) σφράγιση ανοιγμάτων, (iv) εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για 

ζεστό νερό κλπ.  
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Η αποτίμηση των περιβαλλοντικών ωφελειών αποδεικνύεται ότι παρέχει ένα ισχυρό εργαλείο 

για την προβολή δράσεων προτεραιότητας στο πλαίσιο μιας πολιτικής μετριασμού της κλιματικής 

αλλαγής.[58] 

Οι βάσεις δεδομένων πιστοποιητικών ενεργειακών επιδόσεων αποτελούν βασικό εργαλείο για 

τη χαρτογράφηση των εθνικών αποθεμάτων κτιρίων και, ως εκ τούτου, για τη βελτίωση της 

συνολικής ενεργειακής απόδοσης. Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει μια εικόνα των ενεργειακών 

επιδόσεων των κτιρίων κατοικιών και του τριτογενούς τομέα στην Ισπανία, μέσω μιας ανάλυσης 

των πρώτων 129.635 πιστοποιητικών ενεργειακών επιδόσεων που εκδόθηκαν για υπάρχοντα 

κτίρια, τα οποία συνέλεξε το Καταλανικό Ινστιτούτο Ενέργειας. Τα περισσότερα από τα οικιακά 

κτίρια ή τις κτιριακές μονάδες που μελετήθηκαν ήταν κατηγορία "Ε" (53,6%). Οι μονοκατοικίες 

βρήκαν ότι χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο περισσότερη ενέργεια (248,0 kWh/m2) από τις 

μεμονωμένες κατοικίες (183,2 kWh/m2). Τα κτίρια του τριτογενούς τομέα διαπιστώθηκε ότι έχουν 

ελαφρώς καλύτερη ενεργειακή απόδοση (26,4% των κτιρίων βαθμολογούσαν την κατηγορία "Δ"), 

με μέση κατανάλωση ενέργειας 317,8 kWh/m2. Τα σύγχρονα κτίρια καταναλώνουν λιγότερη 

ενέργεια, καθώς πρέπει να πληρούν τις υψηλότερες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που 

αναφέρονται για τους θερμικούς κανονισμούς. Τα οικιακά κτίρια ή οι κτιριακές μονάδες που 

βρίσκονται σε πιο θερμές κλιματικές ζώνες καταναλώνουν ελαφρώς λιγότερη ενέργεια από 

εκείνες που βρίσκονται σε ψυχρότερες ζώνες, κυρίως επειδή η θέρμανση αντιπροσωπεύει υψηλό 

ποσοστό συνολικής ενεργειακής δαπάνης (70-75% σε κτίρια κατοικιών). Σημαντικό ποσοστό της 

ενέργειας που καταναλώνεται στα κτίρια του τριτογενούς τομέα αφορά τον φωτισμό (37,2%). 

Αυτή η έρευνα καθορίζει τη σημερινή βασική γραμμή κατανάλωσης ενέργειας των υφιστάμενων 

κτιρίων στην Ισπανία. Τα αποτελέσματα μπορούν να βοηθήσουν να δοθεί προτεραιότητα στις 

προσπάθειες εξοικονόμησης ενέργειας ανάλογα με τον τύπο κτιρίου, την περίοδο κατασκευής, 

την κλιματική ζώνη και τις ειδικές τελικές χρήσεις. Μπορούν επίσης να βοηθήσουν τις δημόσιες 

αρχές να σχεδιάσουν μελλοντικές ενεργειακές πολιτικές και τους κατασκευαστές να εντοπίσουν 

τα τμήματα της αγοράς και τις επιχειρηματικές στρατηγικές.[59] 

Αναλύονται οι ενεργειακές ανάγκες μιας τυπικής μονοκατοικίας στην περιοχή της 

Θεσσαλονίκης για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης. Οι υπολογισμοί 

βασίζονται στην τυπική μέση ημερήσια κατανάλωση ζεστού νερού και στη μέθοδο μέσου όρου 

για τη θέρμανση και την ψύξη. Τα αποτελέσματα τελικά μεταφράζονται σε κατανάλωση θερμικής 

ενέργειας, υποθέτοντας την τυπική κατάσταση στην Ελλάδα (θέρμανση με λέβητες πετρελαίου 

ντίζελ και συμβατικά θερμαντικά σώματα, ψύξη με τοπικές αντλίες θερμότητας αέρα- αέρα  και 

παραγωγή ζεστού νερού με ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες). Οι ίδιες ενεργειακές ανάγκες υποτίθεται 

ότι καλύπτονται από έναν κατακόρυφο εναλλάκτη θερμότητας με κλειστό βρόχο σε συνδυασμό 

με ένα σύστημα αντλίας θερμότητας νερού - νερού με fan-coils για θέρμανση και ψύξη και ένα 

θερμοσυφωνικό ηλιακό σύστημα για παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης.  

Η αποδοτικότητα ανάλλακτών επίγειας θερμότητας/συστημάτων αντλιών θερμότητας 

καθορίζεται χρησιμοποιώντας δεδομένα από ένα υπάρχον και συνεχώς παρακολουθούμενο 

παρόμοιο σύστημα εγκατεστημένο στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η κάλυψη του 

φορτίου του ηλιακού συστήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο f-chart. Η 

κατανάλωση ενέργειας των συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας υπολογίζεται και συγκρίνεται με 

εκείνη του συμβατικού συστήματος. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι μπορεί να επιτευχθεί 

σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.[60] 

Τα οικιακά κτίρια αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του οικοδομικού τομέα και 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα ολόκληρου του 

κτιριακού αποθέματος. Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει μια επισκόπηση της ενεργειακής 

απόδοσης του υφιστάμενου ελληνικού κτιριακού αποθέματος, αξιοποιώντας δεδομένα από τα 
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πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων που εκδίδονται σύμφωνα με τις εθνικές 

διατάξεις (βασισμένες στην Ευρωπαϊκή οδηγία για τις ενεργειακές αποδόσεις στα κτίρια).  

Η ανάλυση πραγματοποιείται για διαφορετικό μέγεθος κτιρίου (δηλαδή μονοκατοικίες και 

πολυκατοικίες), περιόδους κατασκευής και τοποθεσίες (δηλ. στις τέσσερις εθνικές 

κλιματολογικές ζώνες). Επιπλέον, διεξάγονται έρευνες για μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας για 

τον προσδιορισμό των πιο κοινών ενεργειών ανακαίνισης για κάθε τύπο κτιρίου. Σύμφωνα με τα 

650.000 ενεργειακά πιστοποιητικά απόδοσης που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα μέχρι τον Αύγουστο 

του 2015, το 15% αφορά μονοκατοικίες και 85% πολυκατοικίες (κτίρια ή κτιριακές μονάδες). 

Περίπου το 34% των οικιακών κτιρίων κατατάσσονται στη χαμηλότερη κατηγορία ενέργειας Η, 

ενώ μόνο το 3% κατατάσσονται στην ενεργειακή τάξη Β ή υψηλότερη. Η μέση υπολογιζόμενη 

πρωτογενής ενέργεια είναι 261,6 kWh/m2 και οι μέσες εκπομπές CO2 70,3 kg/m2. Η 

αντικατάσταση των παραθύρων είναι η πιο δημοφιλής δράση αναβάθμισης, ακολουθούμενη από 

την εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για ζεστό νερό οικιακής χρήσης.[61] 

Η περιβαλλοντικά βιώσιμη οικοδομική δραστηριότητα έχει σημειώσει σημαντική ανάπτυξη τα 

τελευταία 10 χρόνια. Το κοινό έχει όλο και μεγαλύτερη επίγνωση των πλεονεκτημάτων της 

πράσινης κατασκευής ως εξέχοντες πολιτικοί, διασημότητες, ντοκιμαντέρ και δημοσιογράφοι 

τονίζουν την επίδραση του δομημένου περιβάλλοντος στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και 

στην κατανάλωση φυσικών πόρων. Άλλοι παράγοντες, όπως οι υψηλότερες τιμές ενέργειας, το 

αυξημένο κόστος των δομικών υλικών και τα ρυθμιστικά κίνητρα, πιέζουν επίσης την οικολογική 

αγορά κτιρίων να αναπτυχθεί και να επεκταθεί. Εντούτοις, εξακολουθούν να υφίστανται εμπόδια 

στην οικολογική οικοδόμηση, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας παράδοσης ενός πράσινου 

έργου εντός αποδεκτών περιορισμών κόστους. Προκειμένου οι διαχειριστές έργων να παρέχουν 

βιώσιμη κατασκευή σύμφωνα με τις προσδοκίες κόστους των πελατών, πρέπει να γίνουν 

τροποποιήσεις στις παραδοσιακές διαδικασίες και πρακτικές διαχείρισης έργων. Στόχος του 

παρόντος εγγράφου είναι να προτείνει ειδικές τροποποιήσεις στις συμβατικές οικοδομικές 

πρακτικές για τη βελτιστοποίηση της παράδοσης οικονομικά αποδοτικών πράσινων κτιριακών 

έργων. Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει μια επισκόπηση της έρευνας που σχετίζεται με το κόστος 

και τις τάσεις της πράσινης οικοδόμησης και χρησιμοποιεί αυτά τα ευρήματα της έρευνας για τη 

διατύπωση συστάσεων για την εξομάλυνση των πρακτικών διαχείρισης έργων για τον 

κατασκευαστικό κλάδο. Τα ερευνητικά μας αποτελέσματα δείχνουν ότι οι πράσινες πρακτικές 

διαχείρισης έργων μπορούν να προσδώσουν σημαντική αξία σε ένα έργο βιώσιμης κατασκευής, 

ενώ παράλληλα το παραδίδουν σε αποδεκτούς περιορισμούς κόστους. Μια λεπτομερής ανάλυση 

του αρχικού περιβάλλοντος παρουσιάζει συγκεκριμένες προσαρμογές στις παραδοσιακές 

πρακτικές διαχείρισης έργων, με την προϋπόθεση ότι ένα πράσινο έργο βελτιώνει τις πιθανότητές 

του για οικονομική επιτυχία εάν εμπλέκεται μια ομάδα διεπιστημονικής υποστήριξης στα πρώτα 

στάδια και σε όλο το έργο.[62] 

Η ερευνητική βιβλιογραφία σχετικά με τη διαχείριση των έργων ήταν αρκετά αργή στην 

εννοιολογική της ανάπτυξη και εξακολουθεί να πάσχει από μια ελάχιστη θεωρητική βάση. Ένα 

από τα βασικά εμπόδια στη μελέτη των έργων ήταν η απουσία δομών και η μικρή διάκριση που 

έχει γίνει μεταξύ του τύπου του έργου και του διαχειριστικού και οργανωτικού του στυλ. Με βάση 

τα ευρήματα μιας μελέτης πεδίου 26 έργων, αυτή η έρευνα δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη να 

υιοθετηθεί μια πιο συγκεκριμένη προσέγγιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση έργων 

σε οργανισμούς. Η μελέτη αυτή διερευνά ένα δισδιάστατο θεωρητικό μοντέλο για την ταξινόμηση 

τεχνικών (ή μηχανικών) έργων. Τα έργα ταξινομούνται σύμφωνα με τέσσερα επίπεδα 

τεχνολογικής αβεβαιότητας κατά το χρόνο έναρξης του έργου και τρία επίπεδα του πεδίου 

εφαρμογής του συστήματος, δηλαδή η θέση τους σε μια ιεραρχική κλίμακα συστημάτων και 

υποσυστημάτων. Σημαντικές διαφορές εντοπίστηκαν στο στυλ διοίκησης, στην οργάνωση του 

έργου και στην επιχειρησιακή πρακτική κατά τη μετάβαση σε κάθε έναν από τους δύο άξονες του 
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μοντέλου. Διαφορές παρατηρήθηκαν επίσης στην ταυτόχρονη αλλαγή και στις δύο διαστάσεις. 

Τα ευρήματα δείχνουν ένα σύνολο πρακτικών και διοικητικών επιπτώσεων. Βασίζονται στην 

υπόθεση ότι η κατάλληλη ταξινόμηση έργων πριν από την έναρξη του έργου και ένα προσεκτικά 

επιλεγμένο στυλ διαχείρισης μπορεί να οδηγήσουν σε καλύτερη εφαρμογή και σε αυξημένη 

πιθανότητα επιτυχίας του έργου.[63] 

Το παρόν έγγραφο παρέχει μερικές σκέψεις σχετικά με τα κριτήρια επιτυχίας για τη διαχείριση 

έργων. Το κόστος, ο χρόνος και η ποιότητα (το τρίγωνο του σιδήρου), τα τελευταία 50 χρόνια 

έχουν συνδεθεί άρρηκτα με τη μέτρηση της επιτυχίας της διαχείρισης του έργου. Αυτό ίσως δεν 

προκαλεί έκπληξη, καθώς κατά την ίδια περίοδο τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνονται συνήθως στην 

περιγραφή της διαχείρισης του έργου. Ο χρόνος και το κόστος είναι στην καλύτερη περίπτωση, 

μόνο εικασίες, που υπολογίζονται σε μια εποχή που είναι ελάχιστα γνωστές για το έργο. Η 

ποιότητα είναι ένα φαινόμενο, είναι μια αναδυόμενη ιδιότητα των διαφορετικών στάσεων και 

πεποιθήσεων των ανθρώπων, οι οποίες συχνά αλλάζουν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός 

έργου ανάπτυξης. Γιατί η διοίκηση του έργου ήταν τόσο απρόθυμη να υιοθετήσει και άλλα 

κριτήρια εκτός από το τρίγωνο του σιδήρου, όπως τα οφέλη των ενδιαφερομένων έναντι των 

οποίων μπορούν να αξιολογηθούν τα έργα.[64] 

Η διαχείριση των σχέσεων αναγνωρίζεται ως επίκεντρο της επόμενης γενιάς διαχείρισης έργων. 

Ως σημαντικός τομέας, ο κλάδος των κατασκευών έχει αγκαλιάσει όλο και περισσότερο την 

έννοια της διαχείρισης σχέσεων με βάση το σχέδιο. Από την άλλη πλευρά, οι διαχειριστές έργων 

έχουν αυξηθεί σταθερά σε εξέχουσα θέση. Αυτή η έρευνα διερευνά τη συμβολή των διαχειριστών 

έργων κατασκευής στη διαχείριση σχέσεων μέσω ενός συνδυασμού ποιοτικών και ποσοτικών 

μεθοδολογιών. Η διαχείριση σχέσεων βάσει έργου μπορεί να είναι είτε εσωτερική είτε εξωτερική. 

Αυτή η έρευνα εντοπίζει 18 ρόλους των διαχειριστών του έργου στη διαχείριση της εσωτερικής 

σχέσης και 18 ρόλοι στη διαχείριση εξωτερικών σχέσεων. Ως αποτέλεσμα της ανάλυσης 

δεδομένων, ταξινομούνται σε έξι εσωτερικές ομάδες ρόλων και πέντε εξωτερικές ομάδες ρόλων, 

αντίστοιχα. Εκτός από τον προσδιορισμό και την κατηγοριοποίηση των ρόλων, η έρευνα αυτή 

παρέχει στοιχεία για την αλλαγή στην κατασκευή από την παραδοσιακή διαχείριση έργων που 

επικεντρώνεται στον προγραμματισμό και τον έλεγχο στη διαχείριση νέων έργων που 

υπογραμμίζει τη σημασία των ανθρώπων και των εργασιακών σχέσεων.[65] 

Η διαχείριση της κατασκευής είναι αρκετά σύνθετη χωρίς αλλαγές (π.χ. με σχεδιασμό / 

προδιαγραφές / απαιτήσεις πελατών), όμως είναι ένα γνωστό χαρακτηριστικό στα 

κατασκευαστικά προγράμματα. Για να διαχειριστεί αποτελεσματικά την αλλαγή, οι διαχειριστές 

έργων πρέπει να αναλάβουν λεπτομερή σχεδιασμό, να ενσωματώσει τις εργασιακές 

δραστηριότητες των συμβούλων, των υπεργολάβων και των προμηθευτών. Στο πλαίσιο αυτό, οι 

αλλαγές είναι μη προγραμματισμένες διαταραχές που (συνήθως) παρεμποδίζουν την προοδευτική 

πρόοδο της εργασίας. Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την «παρέμβαση», ποιες είναι οι συνέπειες 

αυτών των διαταραχών στην απόδοση των έργων και πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν οι 

διαχειριστές έργων τις αλλαγές αποτελεσματικά. Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο με τον 

οποίο οι αλλαγές (και οι ενέργειες ή τα αποτελέσματά τους) μπορούν να επηρεάσουν το σύστημα 

διαχείρισης έργου. Χρησιμοποιώντας μια μελέτη περιπτώσεων και τη μεθοδολογία της δυναμικής 

των συστημάτων, παρατηρούνται οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση ενός έργου. 

Η ανάγκη για κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η ιδιαίτερη δυναμική μπορεί να εμποδίσει την 

απόδοση ενός συστήματος διαχείρισης έργων τονίζονται.[66] 

Η ακριβής φύση της επίδρασης που έχει η διαχείριση έργων όσον αφορά τις επιδόσεων του 

έργου από πλευράς χρόνου, κόστους και ποιοτικών αποτελεσμάτων δεν είναι σαφώς καθορισμένη. 

Στο παρόν έγγραφο παρουσιάζουμε μια νέα προσέγγιση για τη μέτρηση του αποτελέσματος της 

διαχείρισης κτιριακών έργων, σε αυτά τα βασικά αποτελέσματα χρησιμοποιούνται 15 

«περιπτώσεις» που προέρχονται από τα στοιχεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Εντός της 
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κατασκευαστικής βιομηχανίας του Ηνωμένου Βασιλείου υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την 

προστιθέμενη αξία της διαχείρισης κτιριακών έργων. Υποστηρίζουμε ότι είναι απαραίτητο να 

διεξαχθεί μια αντικειμενική ανάλυση του δυναμικού προστιθέμενης αξίας της διαχείρισης 

κτιριακών έργων προκειμένου να αποδειχθεί εάν η διαχείρισης κτιριακών έργων στο Ηνωμένο 

Βασίλειο βελτιώνει ή δεν βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της κατασκευαστικής διαδικασίας 

και έτσι προσθέτει αξία στην παραγωγή. Η υιοθετηθείσα στρατηγική μοντελοποίησης προσπαθεί 

να το επιτύχει αυτό. Η αξιολόγηση που διεξάγεται σε αυτό το έγγραφο καταδεικνύει ότι η 

διαχείρισης κτιριακών έργων, όπως αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν 

μπορεί να εκτελέσει όπως αναμενόταν σε σχέση με τα τρία βασικά κριτήρια αξιολόγησης της 

απόδοσης, χρόνο, κόστος και ποιότητα. Εάν τα κριτήρια αυτά θεωρηθούν ως κοινά προϊόντα, τα 

αποτελέσματα που παρουσιάζονται υποδηλώνουν ότι η διαχείρισης κτιριακών έργων δεν αποτελεί 

προστιθέμενη αξία για τους κατασκευαστές του Ηνωμένου Βασιλείου.[67] 

Από τη γέννηση της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης και την εφαρμογή της στα πολεοδομικά 

και κατασκευαστικά έργα, έχουν εμφανιστεί αμέτρητα σύνολα δεικτών βιωσιμότητας. Αυτό το 

άρθρο αναλύει τα προβλήματα που θέτουν αυτά τα σύνολα και την ανάγκη να καθιερωθεί μια 

μέθοδος για τον εντοπισμό και την επιλογή ενός συνόλου δεικτών που θα περιλαμβάνει κάθε 

συμμετέχοντα που εμπλέκεται στον κύκλο ζωής ενός έργου, ώστε να βρεθεί μια σωστή ισορροπία 

μεταξύ όλων των παραγόντων. Η βιωσιμότητα προτείνεται ως ευκαιρία βελτίωσης καθ 'όλη τη 

διάρκεια του σχεδίου. Έτσι, αναπτύξαμε μια μεθοδολογία για τον προσδιορισμό, την ταξινόμηση 

και την ιεράρχηση των δεικτών βιωσιμότητας βάσει των προτύπων διαχείρισης κινδύνου. Η 

εφαρμογή αυτής της μεθόδου σε έργα υποδομής στην Ισπανία θα αποκαλύψει τα πλεονεκτήματα 

και τις αδυναμίες της προτεινόμενης μεθόδου και είναι το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη ενός 

δείκτη που έχει καθοριστεί για έργα πολιτικού μηχανικού.[68] 

Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει την αναλυτική διαδικασία ιεραρχίας ως πιθανή μέθοδο λήψης 

αποφάσεων για χρήση στη διαχείριση έργων. Το πρόβλημα προεπιλογής του εργολάβου 

χρησιμοποιείται ως παράδειγμα. Κατασκευάζεται μια ιεραρχική δομή για τα κριτήρια 

προεπιλογής και τους εργολάβους που επιθυμούν να προεπιλεγούν για ένα έργο. Με την εφαρμογή 

της μεθόδου αναλυτικής διαδικασίας ιεραρχίας, μπορούν να δοθεί προτεραιότητα στα κριτήρια 

προεπιλογής και να καταρτιστεί ένας κατάλογος εργολάβων με φθίνουσα σειρά προκειμένου να 

επιλεγούν οι καλύτεροι εργολάβοι για την εκτέλεση του έργου. Μια ανάλυση ευαισθησίας μπορεί 

να γίνει για να ελέγξει την ευαισθησία των τελικών αποφάσεων σε μικρές αλλαγές στις κρίσεις. 

Το έγγραφο παρουσιάζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων με τη χρήση της μεθόδου αναλυτικής 

διαδικασίας ιεραρχίας. Τα βήματα υλοποίησης της μεθόδου αναλυτικής διαδικασίας ιεραρχίας θα 

απλουστευθούν χρησιμοποιώντας το επαγγελματικό λογισμικό "Expert Choice" που είναι 

διαθέσιμο στο εμπόριο και έχει σχεδιαστεί για την υλοποίηση της μεθόδου αναλυτικής 

διαδικασίας ιεραρχίας. Ελπίζουμε ότι αυτό θα ενθαρρύνει την εφαρμογή της μεθόδου αναλυτικής 

διαδικασίας ιεραρχίας από τους επαγγελματίες της διαχείρισης έργων.[69] 

Ένα πρωτότυπο σύστημα διαχείρισης έργων ποιοτικών δαπανών αναπτύχθηκε για τον 

προσδιορισμό του κόστους ποιότητας στα κατασκευαστικά έργα. Οι απαιτήσεις δομής και 

πληροφόρησης που απαιτούνται για την παροχή ενός συστήματος ταξινόμησης του κόστους 

ποιότητας προσδιορίστηκαν και συζητήθηκαν. Το εξελιγμένο σύστημα δοκιμάστηκε και 

υλοποιήθηκε σε δύο έργα κατασκευής περιπτώσεων για τον προσδιορισμό των ζητημάτων 

πληροφόρησης και διαχείρισης που απαιτούνται για την ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης 

έργων ποιοτικών δαπανών σε ένα πρόγραμμα λογισμικού. Επιπλέον, το σύστημα 

χρησιμοποιήθηκε για να καθορίσει το κόστος και τις αιτίες της επανάληψης που εμφανίστηκαν 

στα έργα. Προτείνεται ότι οι συμμετέχοντες στο έργο μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις 

πληροφορίες στο σύστημα διαχείρισης έργων ποιοτικών δαπανών για να εντοπίσουν τις ελλείψεις 
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στις δραστηριότητές τους σχετικές με το έργο και, κατά συνέπεια, να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα 

για να βελτιώσουν τις πρακτικές διαχείρισης σε μελλοντικά έργα.[70] 

Η διαχείριση του έργου θεωρείται από μακρού ως ακαδημαϊκό πεδίο για τεχνικές 

προσανατολισμένες στο σχεδιασμό και, από πολλές απόψεις, εφαρμογή της θεωρίας μηχανικής 

και της θεωρίας βελτιστοποίησης. Πολλές έρευνες έχουν επίσης αφιερωθεί στην αναζήτηση των 

γενικών παραγόντων επιτυχίας του έργου. Η διαχείριση του έργου, ωστόσο, κατά την τελευταία 

δεκαετία έλαβε ευρύτερο ενδιαφέρον από άλλους ακαδημαϊκούς κλάδους. Με την ταχεία 

διεύρυνση του πεδίου, αυξάνεται η ανάγκη για εσωτερική συζήτηση και συζήτηση σχετικά με την 

έρευνα διαχείρισης έργων. Η διαχείριση του έργου και η οργάνωση του έργου είναι ένα 

πολύπλοκο θέμα και, όπως υποστηρίζουμε, εξετάζεται χρήσιμα από διάφορες οπτικές γωνίες. Στο 

παρόν έγγραφο συζητούμε τις αναδυόμενες προοπτικές στο πεδίο του έργου. Το έγγραφο 

παρουσιάζει επίσης μια σειρά ερωτήσεων που η έρευνα του έργου πρέπει να αναγνωρίσει σε 

μεγαλύτερο βαθμό. Οι ερωτήσεις αφορούν θέματα όπως ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν οι 

οργανώσεις έργων, πώς συμπεριφέρονται και γιατί διαφέρουν. Το κύριο επιχείρημα είναι ότι 

έχουν καταβληθεί πάρα πολλές προσπάθειες για να αποσαφηνιστούν οι λόγοι επιτυχίας και 

αποτυχίας του έργου, ενώ υποβαθμίζονται ορισμένα σημαντικά ερευνητικά ερωτήματα που πρέπει 

να συζητηθούν προκειμένου να προωθηθούν οι γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση του έργου.[71] 

Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας εμπειρικής μελέτης που διεξήχθη για να 

βελτιώσει τα προηγούμενα ευρήματα των συγγραφέων σχετικά με τους δυνητικούς παράγοντες 

που μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση των εμπορικών διαδικτυακών συστημάτων διαχείρισης 

έργων και τα πιθανά μέτρα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση των 

επιδόσεων τέτοιων συστημάτων. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη μελέτη 

ελήφθησαν από 39 επαγγελματίες που είχαν πρακτική εμπειρία με διαδικτυακά συστήματα 

διαχείρισης έργων σε κατασκευαστικά έργα. Τα αποτελέσματα της μελέτης επιβεβαιώνουν 42 

παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση των διαδικτυακών συστημάτων 

διαχείρισης έργων και 36 μέτρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση τέτοιων 

επιδόσεων. Αυτοί οι 42 παράγοντες ταξινομούνται σε τέσσερις ξεχωριστές ομάδες: τα 

χαρακτηριστικά του έργου, την ομάδα έργου, τον πάροχο υπηρεσιών και το συγκεκριμένο 

σύστημα διαδικτυακό συστημά διαχείρισης έργου που χρησιμοποιείται στο έργο. Τα 36 μέτρα 

αντικατοπτρίζουν την απόδοση των διαδικτυακών συστημάτων διαχείρισης έργων σε έξι 

διαφορετικές προοπτικές: στρατηγική, πρόγραμμα / χρόνος, κόστος, ποιότητα, κίνδυνος και 

επικοινωνία. Τα ευρήματα που παρουσιάζονται σε αυτό το έγγραφο μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

από τους ερευνητές ως σημείο εκκίνησης για μελλοντική έρευνα στον τομέα της εφαρμογής 

διαδικτυακών συστημάτων διαχείρισης έργων και της αξιολόγησης της απόδοσης και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από τους επαγγελματίες του κλάδου ως χρήσιμο οδηγό για την αύξηση της 

πιθανότητας μιας επιτυχημένης υιοθέτησης του διαδικτυακού συστήματος διαχείρισης έργου.[72] 

Οι ανθρώπινοι παράγοντες είναι υψίστης σημασίας για την επιτυχία των έργων. Παρόλο που 

έχουν διεξαχθεί πολλές μελέτες σχετικά με τους ανθρώπινους παράγοντες στη διαχείριση έργων, 

δεν έχει πραγματοποιηθεί πολύ έρευνα σχετικά με τη συναισθηματική νοημοσύνη. Μελέτες έχουν 

δείξει ότι η συναισθηματική νοημοσύνη είναι επωφελής τόσο για το άτομο όσο και για την 

οργάνωση. Τα οφέλη της συναισθηματική νοημοσύνη στη διαχείριση του έργου διερευνήθηκαν 

από την άποψη του στυλ ηγεσίας. Η μελέτη διεξήχθη στην Ταϊλάνδη με τη συνέντευξη των 

διευθυντών και των μηχανικών έργων, και εκπροσώπους πελατών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

η συναισθηματική νοημοσύνη επηρέασε την ηγετική συμπεριφορά του υπεύθυνου του έργου. Οι 

διευθυντές και οι μηχανικοί έργων με υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη τείνουν να 

χρησιμοποιούν ανοιχτή επικοινωνία και ενεργό στυλ ηγεσίας. Διαπιστώνεται επίσης ότι η 

συναισθηματική νοημοσύνη δημιουργεί εκχώρηση, ανοικτή επικοινωνία και προληπτική 

συμπεριφορά, η οποία μπορεί να αποφέρει θετικά αποτελέσματα στην οργάνωση.[73] 
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Ένας ικανός διαχειριστής έργου είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του έργου. Ενώ 

πολλές μελέτες έχουν εξετάσει την ικανότητα των διαχειριστών έργων, λίγοι το έκαναν στο 

πλαίσιο της πράσινης κατασκευής. Ως εκ τούτου, η παρούσα μελέτη στοχεύει να εντοπίσει τις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διαχειριστές έργων που εκτελούν πράσινα κατασκευαστικά 

έργα και να προσδιορίσουν τις περιοχές κρίσιμης γνώσης και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες 

για την αντιμετώπιση τέτοιων προκλήσεων. Μέσω της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας, των 

ερευνών και των συνεντεύξεων με τους διαχειριστές έργων, η μελέτη αυτή θα βοηθήσει στη 

δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τους διαχειριστές έργων ώστε να είναι ανταγωνιστικοί και 

να εκτελούν αποτελεσματικά βιώσιμα έργα.[74] 

Το παρόν έγγραφο ασχολείται με σημαντικές πτυχές που μπορούν να βοηθήσουν τους 

διαχειριστές έργων να κατανείμουν αποτελεσματικά τους περιορισμένους πόρους τους και έτσι 

να τους βοηθήσουν να επιτύχουν υψηλά επίπεδα επιδόσεων των έργων κατασκευής. Επιπλέον, 

έχουν προηγουμένως παρουσιαστεί αδιευκρίνιστα αποτελέσματα μοντέλου που επικεντρώνονται 

στον αντίκτυπο των προσπαθειών της ομάδας του έργου, του σχεδιασμού και του ελέγχου καθώς 

σχετίζονται με την επίτευξη "συνολικής" επιτυχίας του έργου, καλύτερης από την αναμενόμενη 

απόδοση του προγράμματος και καλύτερης από τις αναμενόμενες επιδόσεις του προϋπολογισμού. 

Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας επηρεάζουν διαφορετικά 

τα αποτελέσματα του έργου. Για παράδειγμα, η αύξηση του αριθμού των ενημερώσεων του 

προϋπολογισμού έχει περισσότερο αντίκτυπο στην επίτευξη καλύτερης δημοσιονομικής 

απόδοσης από ό, τι στην επίτευξη καλύτερου χρονοδιαγράμματος και συνολικών επιδόσεων του 

έργου. Η εφαρμογή ενός προγράμματος δημιουργικότητας φαίνεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο 

στην επίτευξη της συνολικής επιτυχίας του έργου και της καλύτερης εκτέλεσης του 

χρονοδιαγράμματος - ειδικά στις συμβάσεις σταθερής τιμής. Ο περιορισμός του κύκλου εργασιών 

της ομάδας έχει σημαντικότερο αντίκτυπο στη βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων από ό, 

τι στην επίτευξη καλύτερου χρονοδιαγράμματος ή συνολικής απόδοσης του έργου. 

Παρουσιάζεται μια ανάλυση ανθεκτικότητας των αποτελεσμάτων του μοντέλου, μαζί με μια 

συζήτηση σχετικά με τους περιορισμούς της μελέτης.[75] 

Η διαχείριση του έργου απαιτεί αποτελεσματικό συντονισμό και συνεργασία μεταξύ πολλών 

μελών του έργου. Μπορεί να επιτευχθεί μέσω ροής επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο μεταξύ 

όλων. Στο σημερινό σενάριο, μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση τεχνολογιών ενημέρωσης 

και επικοινωνιών. Ο κατασκευαστικός κλάδος αποτελείται κυρίως από μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. Επίσης, η υιοθέτηση των τεχνολογιών ενημέρωσης και επικοινωνιών ήταν αργή 

στον κλάδο. Απαιτείται έρευνα για την αξιολόγηση των παραγόντων που επηρεάζουν την 

υιοθέτηση των τεχνολογιών ενημέρωσης και επικοινωνιών στα τρία επίπεδα της βιομηχανίας, της 

οργάνωσης και των ανθρώπων, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το παρόν έγγραφο 

ασχολείται με μια συνιστώσα της έρευνας που έχει αναληφθεί για τη μελέτη αυτών των 

παραγόντων και προβλημάτων στο πλαίσιο της ινδικής κατασκευαστικής βιομηχανίας. Διεξήχθη 

έρευνα ερωτηματολογίου και μέσω της ποσοτικής ανάλυσης δεδομένων εξετάστηκε η έκταση της 

υιοθέτησης των επίσημων διαδικασιών διαχείρισης έργου, η υιοθέτηση των τεχνολογιών 

ενημέρωσης και επικοινωνιών για αυτές τις διαδικασίες και παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων 

των παραγόντων που βασίζονται στην αντίληψη που επηρεάζουν την υιοθέτηση των τεχνολογιών 

ενημέρωσης και επικοινωνιών. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δεδομένων περιλαμβάνουν τον 

προσδιορισμό των ζητημάτων που απαιτούν δράση στα τρία επίπεδα μελέτης. Τα αποτελέσματα 

μπορούν να γενικευτούν για άλλες χώρες με τις δέουσες εκτιμήσεις, ειδικά για τις χώρες όπου η 

κατασκευαστική βιομηχανία είναι παρόμοια με την ινδική κατασκευαστική βιομηχανία όσον 

αφορά τις μεθοδολογίες εργασίας ή για τις μεγάλες χώρες.[76] 
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Το Dynastrat, ένα μοντέλο δυναμικής στρατηγικής, είναι ένα πρόγραμμα προσομοίωσης Monte 

Carlo που εξετάζει εναλλακτικές στρατηγικές κατανομής πόρων για κατασκευαστικά έργα που 

έχουν αβέβαιες διάρκειες και κόστος δραστηριοτήτων. Επεκτείνει την κατανομή των πόρων πέρα 

από τα τρέχοντα μοντέλα που υποθέτουν ότι οι διάρκειες των δραστηριοτήτων είναι καθοριστικές. 

Σε έργα αβέβαιης διάρκειας (1) Οι διάρκειες και το κόστος δραστηριότητας εξαρτώνται από την 

ανάθεση πόρων, (2) οι ορθές εκχωρήσεις πόρων εξαρτώνται από τυχαίες μεταβλητές που 

επηρεάζουν τη διάρκεια και το κόστος, και (3) τα αποτελέσματα αυτών των τυχαίων μεταβλητών 

δεν είναι γνωστά μέχρι να κατασκευαστεί το έργο. Το Dynastrat εκχωρεί πόρους κατά την 

προσομοίωση της προόδου του έργου, εγκαινιάζοντας κανόνες αποφάσεων για να περιγράψει 

δυναμικές στρατηγικές που ταιριάζουν σε δείγματα κόστους εργασίας και υλικού, καιρού, 

παραγωγικότητας και άλλων τυχαίων μεταβλητών. Το μοντέλο Dynastrat υπολογίζει το κόστος 

και το χρόνο δραστηριότητας ως τυχαίες μεταβλητές, μοντέλα αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των 

δραστηριοτήτων του έργου και μεταξύ των διαρκειών και του κόστους τους, αξιολογεί τις καιρικές 

επιπτώσεις στη διάρκεια και το κόστος των δραστηριοτήτων, ενσωματώνει προσομοιωμένη 

κατάσταση έργου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, παρέχει ένα πλαίσιο υποδειγματικής 

εκχώρησης πόρων, τις συνθήκες του έργου, και αξιολογεί την επίδραση που μπορούν να έχουν οι 

διαφορετικές στρατηγικές στη διάρκεια και το κόστος του έργου.[77] 

Η διαδικασία διαχείρισης του σχεδιασμού και της κατασκευής ενός έργου για λογαριασμό ενός 

πελάτη μπορεί να αναλυθεί χρησιμοποιώντας τη θεωρία διαχείρισης έργων βασισμένη σε μια 

πιθανή προσέγγιση. Η ανάλυση που παρέχεται από αυτή την προσέγγιση, ενώ είναι χρήσιμη για 

την κατανόηση της αλληλεπίδρασης των τμημάτων του συστήματος, των λειτουργιών διαχείρισης 

του έργου και της αποτελεσματικότητας της οργανωτικής δομής, μπορεί να περιοριστεί επειδή 

δεν περιλαμβάνει οικονομική εξήγηση για το πώς επιλέγεται μια δομή οργάνωσης έργου. Η 

προσέγγιση του κόστους συναλλαγής στη μελέτη της οικονομικής οργάνωσης μπορεί να παρέχει 

μια θεωρητική βάση για μια τέτοια εξήγηση. Αυτή η προσέγγιση θεωρεί ότι η κατανόηση της 

εξοικονόμησης κόστους συναλλαγών είναι βασική στη μελέτη των οργανώσεων, καθώς καθορίζει 

εάν οι λειτουργίες παρέχονται από την αγορά ή από ιεραρχία. Το παρόν έγγραφο επιχειρεί να 

διερευνήσει τη σχέση μεταξύ αυτών των δύο ισχυρών προσεγγίσεων στην εξήγηση της δόμησης 

και της διαχείρισης των οργανώσεων έργων για λογαριασμό των πελατών και να εξηγήσει τα 

οφέλη από το συνδυασμό αυτών των προσεγγίσεων στην προώθηση της θεωρίας διαχείρισης των 

έργων κατασκευής.[78] 

Πρόσφατα, οι συγγραφείς ανέπτυξαν ένα γενικό και ισχυρό μαθηματικό μοντέλο για τον 

προγραμματισμό των κατασκευαστικών έργων. Μια διατύπωση βελτιστοποίησης παρουσιάστηκε 

με στόχο την ελαχιστοποίηση του άμεσου κόστους κατασκευής. Το πρόβλημα της μη γραμμικής 

βελτιστοποίησης λύθηκε με το πρόσφατα κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μοντέλο 

νευρικής δυναμικής του Adeli και του Park. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα μοντέλο 

πληροφορίας αντικειμενοστραφής (OO) για τον προγραμματισμό των κατασκευών, τη 

βελτιστοποίηση του κόστους και τη διαχείριση της σειράς αλλαγών (CONSCOM) βάσει του νέου 

μοντέλου προγραμματισμού. Ο στόχος είναι να τεθούν τα θεμέλια μιας νέας γενιάς ευέλικτου, 

ισχυρού, διατηρήσιμου και επαναχρησιμοποιούμενου συστήματος λογισμικού για τη λύση των 

προβλημάτων προγραμματισμού των κατασκευών. Το μοντέλο παρουσιάζεται ως πλαίσιο 

ανάπτυξης συγκεκριμένου τομέα χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη Microsoft Foundation Class και 

χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης λογισμικού του πλαισίου. Η 

αρχιτεκτονική επαναχρησιμοποίησης πλαισίου είναι πιο ευέλικτη και ισχυρή από άλλες τεχνικές 

επαναχρησιμοποίησης, όπως εξαρτήματα και σχέδια. Ένα συνοδευτικό έγγραφο παρουσιάζει την 

εφαρμογή του πληροφοριακού μοντέλου αντικειμενοστραφής σε ένα πρωτότυπο σύστημα 

λογισμικού για τη διαχείριση κατασκευαστικών έργων, το οποίο ονομάζεται CONSCOM.[79] 
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Το παρόν έγγραφο διερευνά την «παράλληλη κατασκευή» και την πιθανή εφαρμογή της στη 

διαχείριση κύκλου ζωής των κύριων έργων. Ο κατασκευαστικός κλάδος βρίσκεται υπό πίεση για 

μείωση των χρόνων και του κόστους παράδοσης των έργων, παρά τις αυξημένες αβεβαιότητες, 

ασάφειες και πολυπλοκότητα που περιβάλλουν τα σημερινά έργα. Η ταυτόχρονη κατασκευή 

μπορεί να κρατήσει το κλειδί για την επιτυχία σε αυτό το μέτωπο. Η ταυτόχρονη κατασκευή 

βασίζεται στην ενσωμάτωση όλων των φάσεων του έργου σε μία μόνο φάση. Αρχίζει με τον 

ορισμό ενός μοντέλου προϊόντος και τη διαίρεση του έργου σε σημαντικά τμήματα ή συστήματα 

ανάλογα. Κάθε μέρος ή σύστημα ανατίθεται σε ομάδα αποτελούμενη από μέλη που προέρχονται 

από τους σχετικούς κλάδους καθώς και από τον ανάδοχο. Η παράδοση ενός συγκεκριμένου 

τμήματος πραγματοποιείται από την αρμόδια ομάδα με ολοκληρωμένο τρόπο σε μία μόνο φάση. 

Ενώ τα δυνητικά οφέλη από την ταυτόχρονη κατασκευή είναι πέρα από κάθε αμφιβολία, τα 

υφιστάμενα συμβατικά, οργανωτικά και εργασιακά εμπόδια στη μέθοδο εμποδίζουν την 

υλοποίησή τους. Ωστόσο, υπάρχουν εφαρμόσιμες λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Το παρόν 

έγγραφο καλύπτει παραδείγματα προσεγγίσεων που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν αυτά τα 

εμπόδια.[80] 
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2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

 

2.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

 

Στην παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία θα μελετηθούν οι εφαρμογές και τα στάδια 

για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας, καθώς και οι αντίστοιχες εργασίες, κόστη, αλλά και 

χρόνοι για την ολοκλήρωση του στόχου. Η κατοικία είναι οροφοδιαμέρισμα Β΄ ορόφου συνολικής 

επιφάνειας 99,50m2 και βρίσκεται στην περιοχή του Μοσχάτου Αττικής, επιλέχθηκε γιατί όλο το 

κτιριακό του κέλυφος καθώς και η οροφή του είναι επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό το 

καθιστά αρκετά ενεργοβόρο διότι οι θερμικές του απώλειες είναι αρκετά μεγάλες κατά την 

χειμερινή περίοδο, με αποτέλεσμα να χρειάζεται μεγάλα ποσά ενέργειας για την θερμική άνεση 

των χρηστών. Το ίδιο ισχύει και κατά την καλοκαιρινή περίοδο όπου τα θερμικά κέρδη είναι 

μεγάλα, που έχει ως συνέπεια οι ανάγκες για κλιματισμός να είναι υψηλές. 

Το κτίριο είναι κατασκευής του 1971 και δεν έχει εφαρμοστεί θερμομόνωση στο κτιριακό 

κέλυφος αλλά ούτε και στην οροφή του. Η βόρεια πλευρά είναι συνολικού μήκους 10,30m και 

αποτελείται από διπλή δρομική τοιχοποιία με διάκενο, τον φέρων οργανισμό και τρία συρόμενα 

ανοίγματα με αλουμινένιο πλαίσιο και διπλό υαλοπίνακα με διάκενο αέρα. Η νότια πλευρά είναι 

συνολικού μήκους 8,60m και αποτελείται από διπλή δρομική τοιχοποιία με διάκενο, τον φέρων 

οργανισμό και δεν έχει ανοίγματα. Η ανατολική πλευρά είναι συνολικού μήκους 12,00m και 

αποτελείται από διπλή δρομική τοιχοποιία με διάκενο, τον φέρων οργανισμό, δυο ανοιγόμενα 

παράθυρα με αλουμινένιο πλαίσιο και μονό υαλοπίνακα, ένα διπλό επάλληλο παράθυρο με 

αλουμινένιο πλαίσιο και μονό υαλοπίνακα, καθώς και μια αλουμινένια πόρτα με μονό υαλοπίνακα 

επίσης. Η δυτική πλευρά του κτιρίου έχει συνολικό μήκος 11,25m και αποτελείται και αυτή επίσης 

από διπλή δρομική τοιχοποιία με διάκενο, τον φέρων οργανισμό και τρία συρόμενα ανοίγματα με 

αλουμινένιο πλαίσιο και διπλό υαλοπίνακα με διάκενο αέρα. Το ύψος του διαμερίσματος είναι 

3,00m. 

Το διαμέρισμα χρησιμοποιεί αυτόνομο σύστημα θέρμανσης που λειτουργεί με λέβητα 

πετρελαίου, ο λέβητας έχει θερμική ισχύ 87,21 KW (75.000 Kcal/h) με απόδοση 86% και καλύπτει 

παράλληλα όταν ζητηθεί τις θερμικές ανάγκες του Α΄ ορόφου, καθώς και τις ανάγκες του 

ισογείου. Το σύστημα θέρμανσης αποτελείται από τον λέβητα - καυστήρα, τον κυκλοφορητή, την 

δεξαμενή καυσίμου, τις διατάξεις ασφαλείας, το δίκτυο διανομής των σωληνώσεων, τα 

θερμαντικά σώματα, το δοχείο διαστολής, τον αυτόματο πλήρωσης, την βαλβίδα ασφαλείας, και 

τον καπνοδόχο. Το κτίριο του Β΄ ορόφου χρησιμοποιεί θερμαντικά σώματα αλουμινίου συνολικής 

εγκατεστημένης θερμικής ισχύος 24 KW (21.000 Kcal/h). 

Για την ψύξη των τριών υπνοδωματίων το κτίριο χρησιμοποιεί αντλίες θερμότητας αέρα - αέρα 

(split-units) ψυκτικής ισχύος 2,50 KW (9.000 Btu/h) για το κάθε υπνοδωμάτιο. Για τα ΖΝΧ το 

κτίριο χρησιμοποιεί ηλεκτρομπόιλερ 120 Liters με ηλεκτρική αντίσταση 4 KW, στο οποίο το νερό 

ζεσταίνεται είτε με την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας είτε από το σύστημα θέρμανσης μέσω 

σερπαντίνας. 

Το κτίριο στην βόρεια και στην ανατολική πλευρά έχει πρόβολο 1,30m, επίσης στην βόρεια 

πλευρά υπάρχει έρκερ μήκους 3,50m και πλάτους 0,40m όπως και στην ανατολική πλευρά 

υπάρχει αντίστοιχο έρκερ μήκους 3,35m και πλάτους 0,40m. 
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2.1.1 Υπολογισμός επιφανειών κτιριακού κελύφους, ανοιγμάτων, και οροφής: 

 

• Συνολική επιφάνεια οροφής: 120m2  

 

2.1.1.1 ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ:  

 

Συνολική επιφάνεια κτιριακού κελύφους: 10,30m x 3,00m = 30,90m2  

➢ Επιφάνειες διαφανών δομικών στοιχείων: 

 

• Μονόφυλλη συρόμενη μπαλκονόπορτα: 2,20m x 1,38m = 3,04m2 

 

• Δίφυλλο συρόμενο παράθυρο: 1,30m x 1,36m = 1,77m2 

 

• Μονόφυλλη συρόμενη μπαλκονόπορτα: 2,21m x 1,36m = 3,00m2 

 

• Συνολική επιφάνεια διαφανών δομικών στοιχείων: 3,04m2 + 1,77m2 + 3,00m2 = 7,81m2  

 

➢ Επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων:  

 

• Επιφάνεια τοιχοποιίας: 30,90m2 – 7,81m2 = 23,09m2 

 

• Πλευρικές επιφάνειες έρκερ: 0,40m x 3,00m = 1,20m2 x 2 = 2,40m2 

 

• Συνολική επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων: 23,09m2 + 2,40m2 = 25,49m2 

 

 

2.1.1.2 ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ: 

 

Συνολική επιφάνεια κτιριακού κελύφους: 8,60m x 3,00m = 25,80m2  

➢ Επιφάνειες διαφανών δομικών στοιχείων:  

 

• Στην νότια πλευρά δεν υπάρχουν ανοίγματα.  

 

➢ Επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων: 

 

• Συνολική επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων: 25,80m2 

 

2.1.1.3 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ: 

 

Συνολική επιφάνεια κτιριακού κελύφους: 12,00m x 3,00m = 36,00m2 
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➢ Επιφάνειες διαφανών δομικών στοιχείων: 

 

• WC παράθυρο με ανάκλιση: 0,77m x 0,62m = 0,48m2 

 

• Διπλό επάλληλο παράθυρο: 1,06m x 0,93m = 0,99m2 

 

• Μονό ανοιγόμενα παράθυρο: 0,78m x 0,37m = 0,29m2 

 

• Μονή πόρτα: 2,15m x 0,60m = 1,29m2 

 

• Συνολική επιφάνεια διαφανών δομικών στοιχείων: 0,48m2 + 0,99m2 + 0,29m2 + 1,29m2 = 

3,05m2  

 

➢ Επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων:  

 

• Επιφάνεια τοιχοποιίας: 36,00m2 – 3,05m2 = 32,95m2 

 

• Συνολική επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων: 32,95m2 

 

2.1.1.4 ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ:  

 

Συνολική επιφάνεια κτιριακού κελύφους: 11,25m x 3,00m = 33,75m2  

➢ Επιφάνειες διαφανών δομικών στοιχείων: 

 

• Δίφυλλη συρόμενη μπαλκονόπορτα: 2,15m x 1,39m = 2,99m2 

 

• Δίφυλλο συρόμενο παράθυρο: 1,27m x 1,20m = 1,52m2 

 

• Δίφυλλη συρόμενη μπαλκονόπορτα: 2,22m x 1,34m = 2,97m2 

 

• Συνολική επιφάνεια διαφανών δομικών στοιχείων: 2,99m2 + 1,52m2 + 2,97m2 = 7,48m2  

 

➢ Επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων:  

 

• Επιφάνεια τοιχοποιίας: 33,75m2 – 7,48m2 = 26,27m2 

 

• Πλευρικές επιφάνειες έρκερ: 0,40m x 3,00m = 1,20m2 x 2 = 2,40m2 

 

• Συνολική επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων: 26,27m2 + 2,40m2 = 28,67m2 
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2.1.2 Υπολογισμός εσωτερικών επιφανειών κτιριακού κελύφους, και ανοιγμάτων: 

 

2.1.2.1 ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ:  

 

Υπνοδωμάτιο: 

Συνολική εσωτερική επιφάνεια κτιριακού κελύφους: 3,25m x 3,00m = 9,75m2 

 

➢ Επιφάνειες διαφανών δομικών στοιχείων:  

 

• Μονόφυλλη συρόμενη μπαλκονόπορτα: 2,20m x 1,38m = 3,04m2 

 

➢ Επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων:  

 

• Επιφάνεια τοιχοποιίας: 9,75m2 – 3,04m2 = 6,71m2 

 

• Συνολική επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων: 6,71m2 

 

Living Room: 

Συνολική εσωτερική επιφάνεια κτιριακού κελύφους: 6,00m x 3,00m = 18,00m2 

 

➢ Επιφάνειες διαφανών δομικών στοιχείων:  

 

• Δίφυλλο συρόμενο παράθυρο: 1,30m x 1,36m = 1,77m2 

 

• Μονόφυλλη συρόμενη μπαλκονόπορτα: 2,21m x 1,36m = 3,00m2 

 

• Συνολική επιφάνεια διαφανών δομικών στοιχείων: 1,77m2 + 3,00m2 = 4,77m2  

 

➢ Επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων:  

 

• Επιφάνεια τοιχοποιίας: 18,00m2 – 4,77m2 = 13,23m2 

 

• Πλευρικές επιφάνειες έρκερ: 0,40m x 3,00m = 1,20m2 x 2 = 2,40m2 

 

• Συνολική επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων: 13,23m2 + 2,40m2 = 15,63m2 

 

Συνολική επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων: 6,71m2 + 15,63m2 = 22,34m2 
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2.1.2.2 ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ: 

 

Υπνοδωμάτιο: 

Συνολική εσωτερική επιφάνεια κτιριακού κελύφους: 3,75m x 3,00m = 11,25m2 

 

➢ Επιφάνειες διαφανών δομικών στοιχείων:  

 

• Στην νότια πλευρά δεν υπάρχουν ανοίγματα.  

 

➢ Επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων: 

 

• Συνολική επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων: 11,25m2 

 

Κουζίνα: 

Συνολική εσωτερική επιφάνεια κτιριακού κελύφους: 4,25m x 3,00m = 12,75m2 

 

➢ Επιφάνειες διαφανών δομικών στοιχείων:  

 

• Στην νότια πλευρά δεν υπάρχουν ανοίγματα.  

 

➢ Επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων: 

 

• Συνολική επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων: 12,75m2 

 

Συνολική επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων: 11,25m2 + 12,75m2 = 24,00m2 

 

2.1.2.3 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ: 

 

Υπνοδωμάτιο: 

Συνολική εσωτερική επιφάνεια κτιριακού κελύφους: 3,50m x 3,00m = 10,50m2 

 

➢ Επιφάνειες διαφανών δομικών στοιχείων:  

 

• Στην ανατολική πλευρά δεν υπάρχουν ανοίγματα.  

 

➢ Επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων: 

 

• Συνολική επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων: 10,50m2 
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WC: 

Συνολική εσωτερική επιφάνεια κτιριακού κελύφους: 1,45m x 3,00m = 4,35m2 

 

➢ Επιφάνειες διαφανών δομικών στοιχείων:  

 

• WC παράθυρο με ανάκλιση: 0,77m x 0,62m = 0,48m2  

 

➢ Επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων: 

 

• Επιφάνεια τοιχοποιίας: 4,35m2 – 0,48m2 = 6,71m2 

 

• Συνολική επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων: 3,87m2 

 

Κουζίνα: 

Συνολική εσωτερική επιφάνεια κτιριακού κελύφους: 2,70m x 3,00m = 8,10m2 

 

➢ Επιφάνειες διαφανών δομικών στοιχείων:  

 

• Διπλό επάλληλο παράθυρο: 1,06m x 0,93m = 0,99m2 

 

• Μονό ανοιγόμενα παράθυρο: 0,78m x 0,37m = 0,29m2 

 

• Μονή πόρτα: 2,15m x 0,60m = 1,29m2 

 

• Συνολική επιφάνεια διαφανών δομικών στοιχείων: 0,99m2 + 0,29m2 + 1,29m2 = 2,57m2  

 

➢ Επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων:  

 

• Επιφάνεια τοιχοποιίας: 8,10m2 – 2,57m2 = m2 

 

• Συνολική επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων: 5,53m2 

 

Συνολική επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων: 10,50m2 + 3,87m2 + 5,53 = 19,90m2 

 

2.1.2.4 ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ:  

 

Υπνοδωμάτιο: 

Συνολική εσωτερική επιφάνεια κτιριακού κελύφους: 3,25m x 3,00m = 9,75m2 
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➢ Επιφάνειες διαφανών δομικών στοιχείων:  

 

• Δίφυλλη συρόμενη μπαλκονόπορτα: 2,15m x 1,39m = 2,99m2 

 

➢ Επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων:  

 

• Επιφάνεια τοιχοποιίας: 9,75m2 – 2,99m2 = 6,76m2 

 

• Συνολική επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων: 6,76m2 

 

Υπνοδωμάτιο: 

Συνολική εσωτερική επιφάνεια κτιριακού κελύφους: 3,75m x 3,00m = 11,25m2 

 

➢ Επιφάνειες διαφανών δομικών στοιχείων:  

 

• Δίφυλλο συρόμενο παράθυρο: 1,27m x 1,20m = 1,52m2 

 

➢ Επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων:  

 

• Επιφάνεια τοιχοποιίας: 11,25m2 – 1,52m2 = 9,73m2 

 

• Πλευρικές επιφάνειες έρκερ: 0,40m x 3,00m = 1,20m2 x 2 = 2,40m2 

 

• Συνολική επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων: 9,73m2 + 2,40m2 = 12,13m2 

 

Living Room: 

Συνολική εσωτερική επιφάνεια κτιριακού κελύφους: 3,75m x 3,00m = 11,25m2 

 

➢ Επιφάνειες διαφανών δομικών στοιχείων:  

 

• Δίφυλλη συρόμενη μπαλκονόπορτα: 2,22m x 1,34m = 2,97m2 

 

➢ Επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων:  

 

• Επιφάνεια τοιχοποιίας: 11,25m2 – 2,97m2 = 8,28m2 

 

• Συνολική επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων: 8,28m2 

 

Συνολική επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων: 6,76m2 + 12,13m2 + 8,28m2 = 27.17m2 
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2.1.3 Προτάσεις για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης της εξεταζόμενης κατοικίας: 

 

2.1.3.1 Σενάριο πρώτο:  

 

Χρόνος ολοκλήρωσης: 10 εργάσιμες ημέρες. 

 

2.1.3.1.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

• Επικόλληση των πλακών  διογκωμένης  πολυστερίνης EPS 80 πάχους 6 cm με την 

αντίστοιχη κόλλα του συστήματος. 

 

• Στήριξη τους με ειδικά βύσματα.  

 

• Τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων όπως γωνιόκρανα - νεροσταλάκτες προφίλ αρμού 

διαστολής κλπ. 

 

• Επίστρωση βασικού επιχρίσματος. 

 

• Εγκιβωτισμός σε αυτό του ειδικού πλέγματος ενίσχυσης.  

 

• Επίστρωση του τελικού επιχρίσματος.  

 

Θα εφαρμοσθεί το σύστημα “ΤHERMOPROSOPSIS” που παράγεται από τη συνεργασία της 

γυψοποιίας Knauf με την ΡΙΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 

Περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα υλικά όπως πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης  EPS 80  

οδηγό εκκίνησης thermoprosopsis, υλικό επικόλλησης, thermoprosopsis, βύσματα 

thermoprosopsis, πλέγμα ενίσχυσης thermoprosopsis, τελικό έγχρωμο επίχρισμα, γωνιόκρανα, 

νεροσταλάκτες και γενικά οτιδήποτε απαιτείται για τη άρτια εφαρμογή του συστήματος. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

 

• Τιμή με όλα τα υλικά  33 € / m2 (πλέον ΦΠΑ) 

 

• Η σκαλωσιά που απαιτείται θα κοστίσει επιπλέον 1.000€ 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 

 

Βόρεια πλευρά:  

 

Συνολική επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων: 23,09m2 + 2,40m2 = 25,49m2 

 

Κόστος:  25,49m2 x 33 € / m2 = 841,17€ 

 

Νότια πλευρά:  

 

Συνολική επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων: 25,80m2 

 

Κόστος:  25,80m2 x 33 € / m2 = 851,40€ 

 

Ανατολική πλευρά:  

 

Συνολική επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων: 32,95m2 

 

Κόστος:  32,95m2 x 33 € / m2 = 1.087,35€ 

 

Δυτική πλευρά:  

 

Συνολική επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων: 26,27m2 + 2,40m2 = 28,67m2 

 

Κόστος:  28,67m2 x 33 € / m2 = 946,11€ 

 

Κόστος εφαρμογής συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης: 841,17€ + 851,40€ + 1.087,35€ + 

946,11€ = 3.726,03€ + ΦΠΑ 24% = 4.620, 28€ 

 

Κόστος σκαλωσιάς: 1.000€ + ΦΠΑ 24% = 1.240€ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 4.620, 28€ + 1.240€ = 5.860,28€ 
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2.1.3.2 Σενάριο δεύτερο: 

 

Χρόνος ολοκλήρωσης: 6 εργάσιμες ημέρες και 2 εργάσιμες για τα βαψίματα. 

 

2.1.3.2.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

• Επικόλληση ανθυγρής γυψοσανίδας με ενσωματωμένη γραφιτούχα πολυστερίνη 5 ή 8 

εκατοστών. 

 

• Επιπλέον στήριξη τους με ειδικά βύσματα. 

 

• Ενίσχυση αρμών με ειδικό πλέγμα και ακμών με γωνιόκρανα. 

 

• Στοκάρισμα με τον ειδικό στόκο. 

 

• Ακολουθεί βάψιμο.  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

 

• Τιμή με όλα τα υλικά  35 € / m2 (πλέον ΦΠΑ) 

 

• Τιμή βαψίματος με όλα τα υλικά  3 € / m2 (πλέον ΦΠΑ) 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 

 

Βόρεια πλευρά:  

 

Συνολική επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων: 6,71m2 + 15,63m2 = 22,34m2 

 

Κόστος:  22,34m2 x 35 € / m2 = 781,90€ 

 

Νότια πλευρά:  

 

Συνολική επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων: 11,25m2 + 12,75m2 = 24,00m2 
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Κόστος:  24,00m2 x 35 € / m2 = 840,00€ 

 

Ανατολική πλευρά:  

 

Συνολική επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων: 10,50m2 + 3,87m2 + 5,53 = 19,90m2 

 

Κόστος:  19,90m2 x 35 € / m2 = 696,50€ 

 

Δυτική πλευρά:  

 

Συνολική επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων: 6,76m2 + 12,13m2 + 8,28m2 = 27,17m2 

 

Κόστος:  27,17m2 x 35 € / m2 = 950,95€ 

 

Συνολική επιφάνεια αδιαφανών δομικών στοιχείων κτιρίου: 22,34m2 + 24,00m2 + 19,90m2 + 

27,17m2 = 93,41m2 

 

Κόστος εφαρμογής συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης: 781.90€ + 840,00€ + 696,50€ + 

950,95€ = 3.269,35€ + ΦΠΑ 24% = 4.054,00€ 

 

Κόστος βαψίματος: 3 € / m2 x 93,41m2 = 280,23€ + ΦΠΑ 24% = 347,49€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 4.054,00€ + 347,49€ = 4.401,49€ 

 

2.1.3.3 Σενάριο τρίτο: 

 

Χρόνος ολοκλήρωσης: 4 εργάσιμες ημέρες. 

 

2.1.3.3.1 ΠΛΗΡΗΣ ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ   

 

Μονωτικές εργασίες  
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

• Καθαρισμός – Πισσάρισμα 

 

• Τοποθέτηση θερμομονωτικού υλικού (FIBRAN 6 cm). 

 

• Δημιουργία κλίσεων περίπου 1% με περλομπετόν. 

 

• Προετοιμασία της επιφάνειας για επικόλληση ασφαλτόπανου με κατάλληλο ασφαλτικό 

βερνίκι. 

 

• Επικόλληση ασφαλτόπανου (5 Kg/m2, ελαστομερές με πολυεστερικό οπλισμό). 

 

• Περιμετρικά το ασφαλτόπανο στηρίζεται μηχανικά με λάμα αλουμινίου και σφραγίζεται 

με μαστίχη. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

  

• Τιμή με όλα τα υλικά   30 € / m2 (πλέον ΦΠΑ) 

 

2.1.3.3.2 Τελική στρώση – Βιομηχανικό δάπεδο 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

• Διάστρωση μπετόν ποιότητας C-16/20, 6 – 8 cm κατά μέσο όρο με προσθήκη ινών 

πολυπροπυλενίου. 

 

• Επίπαση σκληρυντικού μίγματος χρώματος επιλογής σας. 

 

• Κατεργασία λείανσης με μηχανικό λειαντήρα (ελικόπτερο). 

 

• Κοπή αρμών συστολής – διαστολής στις απαιτούμενες αποστάσεις και πλήρωση τους με 

ελαστομερές υλικό. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

 

• Τιμή με όλα τα υλικά   12  € / m2 (πλέον ΦΠΑ) 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 

 

Κόστος μονωτικών εργασιών: 120m2 x 30 € / m2 = 3.600,00€ + ΦΠΑ 24% = 4.464,00€ 

 

Κόστος τελικής στρώσης – βιομηχανικού δαπέδου: 120m2 x 12 € / m2 = 1,440,00€ + ΦΠΑ 24% = 

1.785,60€ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 4.464,00€ + 1.785,60€ = 6.249,60€ 

 

2.1.3.4 Σενάριο τέταρτο: 

 

Χρόνος ολοκλήρωσης: 2 εργάσιμες ημέρες. 

 

2.1.3.4.1 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΣΗ  ΤΑΡΑΤΣΑΣ   

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

• Καθαρισμός. 

 

• Προετοιμασία της επιφάνειας για επικόλληση ασφαλτόπανου με κατάλληλο ασφαλτικό 

βερνίκι. 

 

• Επικόλληση ασφαλτόπανου (4,5 Kg/m2, ελαστομερές με πολυεστερικό οπλισμό και 

κάλυψη ορυκτής ψηφίδας). 

 

• Περιμετρικά το ασφαλτόπανο στηρίζεται μηχανικά με λάμα αλουμινίου και σφραγίζεται 

με μαστίχη. 

 

• Γωνίες, σωλήνες, βάσεις ηλιακών θερμοσιφώνων κλπ. αδύνατα σημεία ενισχύονται με 

κατάλληλη μαστίχη. 

 

• Οι «ραφές» των ασφαλτόπανων βάφονται σε λευκό χρώμα. 

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

 

• Τιμή με όλα τα υλικά   12 € / m2 (πλέον ΦΠΑ) 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 120m2 x 12 € / m2 = 1,440,00€ + ΦΠΑ 24% = 1.785,60€ 

 

2.1.3.5 Σενάριο πέμπτο: 

 

Χρόνος ολοκλήρωσης: 2 εργάσιμες ημέρες. 

 

2.1.3.5.1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

• Αποξήλωση – καθαίρεση των παλαιών κουφωμάτων. 

 

• Προετοιμασία και τοποθέτηση οδηγών των καινούργιων κουφωμάτων. 

 

• Τοποθέτηση των κουφωμάτων στις θέσεις των ανοιγμάτων του κτιριακού κελύφους. 

 

• Έλεγχος αεροστεγανότητας. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

 

No Σχέδιο Τεχνική Περιγραφή Μοντέλου Αξία Τµχ Αξία 

1 

___ 

m²: 
2,989 

 

Πλάτος : 1,390 m  x  Υψος : 2,150 m 
Τεμάχια : 1 

Alutherm Σειρά: S 350 Χρώμα: 9010 
Μοντ.: S206 
Δίφυλλο Χωνευτό Τζάμι Σίτα Παντζούρι  
Γέμιση: Μηχαν 2 Φυλ AluTeam & 4mm 
Επίστρ 3η Γενιά14arg-5 διαφ & Σίτα Πανί- 
& Διπλό Αχλαδάκι Βήμα 100 
(Κιλά/μετρό=7,34):  Αποξήλωση 1 

1337 1337 

2 ___ 

m²: 
1,524 

 

Πλάτος : 1,200 m  x  Υψος : 1,270 m 
Τεμάχια : 1 

Alutherm Σειρά: S 350 Χρώμα: 9010 

Μοντ.: S206 
Δίφυλλο Χωνευτό Τζάμι Σίτα Παντζούρι  
Γέμιση: Μηχαν 2 Φυλ AluTeam & 4mm 
Επίστρ 3η Γενιά14arg-5 διαφ & Σίτα Πανί- 
& Διπλό Αχλαδάκι Βήμα 100 
(Κιλά/μετρό=7,34):  Αποξήλωση 1 

932 932 
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3 ___ 

m²: 
2,982 

 

Πλάτος : 1,340 m  x  Υψος : 2,225 m 
Τεμάχια : 1 

Alutherm Σειρά: S 350 Χρώμα: 9010 

Μοντ.: S206 
Δίφυλλο Χωνευτό Τζάμι Σίτα Παντζούρι  
Γέμιση: Μηχαν 2 Φυλ AluTeam & 4mm 
Επίστρ 3η Γενιά14arg-5 διαφ & Σίτα Πανί- 

& Διπλό Αχλαδάκι Βήμα 100 
(Κιλά/μετρό=7,34):  Αποξήλωση 1 

1340 1340 

4 ___ 

m²: 
3,006 

 

Πλάτος : 1,360 m  x  Υψος : 2,210 m 
Τεμάχια : 1 

Alutherm Σειρά: S 350 Χρώμα: 9010 

Μοντ.: S106 
Τζάμι Σίτα Πατζ  Χωνευτά  Δεξιά  
Γέμιση: Μηχαν 1 Φυλ AluTeam & 4mm 
Επίστρ 3η Γενιά14arg-5 διαφ & Σίτα Πανί- 
& Διπλό Αχλαδάκι Βήμα 100  
(Κιλά/μετρό=7,34):  Αποξήλωση 1 

1061 1061 

 

No Σχέδιο Τεχνική Περιγραφή Μοντέλου Αξία Τµχ Αξία 

5 

___ 

m²: 
1,768 

 

Πλάτος : 1,360 m  x  Υψος : 1,300 m 
Τεμάχια : 1 

Alutherm Σειρά: S 350 Χρώμα: 9010 
Μοντ.: S206 
Δίφυλλο Χωνευτό Τζάμι Σίτα Παντζούρι  
Γέμιση: Μηχαν 2Φυλ AluTeam & 4mm 
Επίστρ 3η Γενιά14arg-5 διαφ & Σίτα Πανί- 
& Διπλό Αχλαδάκι Βήμα 100  
(Κιλά/μετρό=7,34):  Αποξήλωση 1 

999 999 

6 ___ 

m²: 
3,036 

 

Πλάτος : 1,380 m  x  Υψος : 2,200 m 
Τεμάχια : 1 

Alutherm Σειρά: S 350 Χρώμα: 9010 

Μοντ.: S106 
Τζάμι Σίτα Πατζ  Χωνευτά  Δεξιά  
Γέμιση: Μηχαν 1 Φυλ AluTeam & 4mm 
Επίστρ 3η Γενιά14arg-5 διαφ & Σίτα Πανί- 
& Διπλό Αχλαδάκι Βήμα 100  
(Κιλά/μέτρο=7,34):  Αποξήλωση 1 

1068 1068 

7 ___ 

m²: 
0,477 

 

Πλάτος : 0,620 m  x  Υψος : 0,770 m 
Τεμάχια : 1 

Thermo Europea Σειρά: M 9660 Χρώμα: 

9010 Μοντ.:  
A101 
Μονόφυλλο ανοιγόµενο 
Σίτα: Σίτα Κάθετη Ελατηρίου Παράθυρο 

B100 
Γέμιση: Ανάκληση Cam Europea By 
Giesse & 4mm  
Επίστρ 3η Γενιά-14arg-5 διαφ:  
Αποξήλωση 1 

375 375 
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8 ___ 

m²: 
0,986 

 

Πλάτος : 0,930 m  x  Υψος : 1,060 m 
Τεμάχια : 1 

Alutherm Σειρά: S 350 Χρώμα: 9010 

Μοντ.: S002 
Δίφυλλο Επάλληλο Τζαμιλίκι & Σίτα &  

B10  
Γέμιση: Μηχαν 2Φυλ AluTeam & 4mm 

Επίστρ 3η Γενιά- 
14arg-5 διαφ & Σίτα Πανί:  Αποξήλωση 1 

570 570 

9 ___ 

m²: 
1,290 

 

Πλάτος : 0,600 m  x  Υψος : 2,150 m 
Τεμάχια : 1 

Thermo Europea Σειρά: M 9650 Χρώμα: 

9010 Μοντ.:  
A500-4 
Μονόφυλλη Είσοδος µε χώρισμα & Panel 
Σίτα: Σίτα Πλισέ Μονόφυλλη B100a 
Γέμιση: Κλείδωμα 1 Σηµ 35mm & 4mm 
Επίστρ 3η Γενιά14arg-5 διαφ & Panel Bl-

ind: Αποξήλωση 1 

730 730 

 

No Σχέδιο Τεχνική Περιγραφή Μοντέλου Αξία Τµχ Αξία 

10 

___ 

m²: 
0,289 

 

Πλάτος : 0,370 m  x  Υψος : 0,780 m 
Τεμάχια : 1 

Thermo Europea Σειρά: M 9660 Χρώμα: 
9010 Μοντ.:  
A101 
Μονόφυλλο ανοιγόµενο 
Σίτα: Σίτα Κάθετη Ελατηρίου Παράθυρο 

B100 
Γέμιση: Άνοιγμα Cam Europea By Giesse & 

4mm Επίστρ  
3η Γενιά-14arg-5 διαφ:  Αποξήλωση 1 

339 339 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 

 

Σύνολο Τεμαχίων : 10 

Συνολικό m² : 18,35 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ : 8.751,00€ 

Έκπτωση (25%) : 2.187,75€ 

Μετά από έκπτωση : 6.563,25€ 

ΦΠΑ Όλων (24%) : 1.575,18€ 

Σύνολο µε το ΦΠΑ : 8.138,43€    
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2.1.3.6 Σενάριο έκτο: 

 

Χρόνος ολοκλήρωσης: 2 εργάσιμες ημέρες. 

 

2.1.3.6.1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

• Αποξήλωση – καθαίρεση των παλαιών κουφωμάτων. 

 

• Προετοιμασία και τοποθέτηση οδηγών των καινούργιων κουφωμάτων. 

 

• Τοποθέτηση των κουφωμάτων στις θέσεις των ανοιγμάτων του κτιριακού κελύφους. 

 

• Έλεγχος αεροστεγανότητας. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

 

No Σχέδιο Τεχνική Περιγραφή Μοντέλου Αξία Τµχ Αξία 

1 

___ 

m²: 
2,989 

 

Πλάτος : 1,390 m  x  Υψος : 2,150 m 
Τεμάχια : 1 

Thermo Slide Σειρά: 32O Χρώμα: 9010 
Μοντ.: S200 
Δίφυλλο Χωνευτό Τζαμιλίκι  
Γέμιση: Κλείδωμα ATeam 2 Σηµ Λευκό 

Καρέ & 4mm  
Energy-10arg-5 διαφ & Σίτα -Πανί & 
Διπλό Αχλαδάκι  
(Βήμα 980χιλ Βάρος m2= 7,3):  
Αποξήλωση 

1100,73 1100,73 

2 

___ 

m²: 
1,524 

 

Πλάτος : 1,200 m  x  Υψος : 1,270 m 
Τεμάχια : 1 

Thermo Slide Σειρά: 32O Χρώμα: 9010 
Μοντ.: S206 
Δίφυλλο Χωνευτό Τζάμι Σίτα Παντζούρι  
Γέμιση: Κλείδωμα ATeam 2 Σηµ Λευκό 
Καρέ & 4mm  
Energy-10arg-5 διαφ & Σίτα -Πανί & 
Διπλό Αχλαδάκι  
(Βήμα 980χιλ Βάρος m2= 7,3):  
Αποξήλωση 

814,24 814,24 
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3 

___ 

m²: 
2,982 

 

Πλάτος : 1,340 m  x  Υψος : 2,225 m 
Τεμάχια : 1 

Thermo Slide Σειρά: 32O Χρώμα: 9010 

Μοντ.: S206 
Δίφυλλο Χωνευτό Τζάμι Σίτα Παντζούρι  
Γέμιση: Κλείδωμα ATeam 2 Σηµ Λευκό 
Καρέ & 4mm  
Energy-10arg-5 διαφ & Σίτα -Πανί & 

Διπλό Αχλαδάκι  
(Βήμα 980χιλ Βάρος m2= 7,3):  

Αποξήλωση 

1152,1 1152,1 

4 

___ 

m²: 
3,006 

 

Πλάτος : 1,360 m  x  Υψος : 2,210 m 
Τεμάχια : 1 

Thermo Slide Σειρά: 32O Χρώμα: 9010 

Μοντ.: 106 
Τζάμι Σίτα Πατζ  Χωνευτά  Δεξιά  
Γέμιση: Κλείδωμα ATeam 2 Σηµ Λευκό 

Καρέ & 4mm 
Energy-10arg-5 διαφ & Σίτα -Πανί & 

Διπλό Αχλαδάκι  
(Βήμα 980χιλ Βάρος m2= 7,3):  

Αποξήλωση  

939,84 939,84 

 

No Σχέδιο Τεχνική Περιγραφή Μοντέλου Αξία Τµχ Αξία 

5 

___ 

m²: 
1,768 

 

Πλάτος : 1,360 m  x  Υψος : 1,300 m 
Τεμάχια : 1 

Thermo Slide Σειρά: 32O Χρώμα: 9010 
Μοντ.: S206 
Δίφυλλο Χωνευτό Τζάμι Σίτα Παντζούρι  
Γέμιση: Κλείδωμα ATeam 2 Σηµ Λευκό 
Καρέ & 4mm  
Energy-10arg-5 διαφ & Σίτα -Πανί & 
Διπλό Αχλαδάκι  
(Βήμα 980χιλ Βάρος m2= 7,3):  
Αποξήλωση  

867,35 867,35 

6 ___ 

m²: 
3,036 

 

Πλάτος : 1,380 m  x  Υψος : 2,200 m 
Τεμάχια : 1 

Thermo Slide Σειρά: 32O Χρώμα: 9010 

Μοντ.: 106 
Τζάμι Σίτα Πατζ  Χωνευτά  Δεξιά  
Γέμιση: Κλείδωμα ATeam 2 Σηµ Λευκό 
Καρέ & 4mm 
Energy-10arg-5 διαφ & Σίτα -Πανί & 
Διπλό Αχλαδάκι  
(Βήμα 980χιλ Βάρος m2= 7,3):  

Αποξήλωση  

946,48 946,48 

7 ___ 

m²: 
0,477 

 

Πλάτος : 0,620 m  x  Υψος : 0,770 m 
Τεμάχια : 1 

Thermo Cam Europea Σειρά: 530 Χρώμα: 

9010 Μοντ.: A101 
Μονόφυλλο ανοιγόµενο 
Σίτα: Σίτα Κάθετη Ελατηρίου Παράθυρο 
B100 
Γέμιση: Ανάκληση Cam Europea By 
Giesse & 4mm  
Energy-10arg-5 Αμμοβολή: Αποξήλωση 

296,37 296,37 
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8 ___ 

m²: 
0,986 

 

Πλάτος : 0,930 m  x  Υψος : 1,060 m 
Τεμάχια : 1 

Thermo Slide Σειρά: 32O Χρώμα: 9010 

Μοντ.: S002 
Δίφυλλο Επάλληλο Τζαμιλίκι & Σίτα &  

B10  
Γέμιση: Κλείδωμα ATeam 2 Σηµ Λευκό 

Καρέ & 4mm  
Energy-10arg-5 διαφ & Σίτα -Πανί:  

Αποξήλωση 

494,57 494,57 

9 ___ 

m²: 
1,290 

 

Πλάτος : 0,600 m  x  Υψος : 2,150 m 
Τεμάχια : 1 

Thermo Cam Europea Σειρά: 530 Χρώμα: 

9010 Μοντ.: A500-4 
Μονόφυλλη Είσοδος µε χώρισμα & Panel 
Σίτα: Σίτα Πλισέ Μονόφυλλη B100a 
Γέμιση: Κλείδωμα 1 Σηµ 35mm  By & 

4mm Energy10arg-5 διαφ & Panel Blind: 
Αποξήλωση 

640,18 640,18 

 

No Σχέδιο Τεχνική Περιγραφή Μοντέλου Αξία Τµχ Αξία 

10 

___ 

m²: 
0,289 

 

Πλάτος : 0,370 m  x  Υψος : 0,780 m 
Τεμάχια : 1 

Thermo Cam Europea Σειρά: 530 Χρώμα: 
9010 Μοντ.: A101 
Μονόφυλλο ανοιγόµενο 
Σίτα: Σίτα Κάθετη Ελατηρίου Παράθυρο 
B100 
Γέμιση: Άνοιγμα Cam Europea By Giesse 
& 4mm  
Energy-10arg-5 διαφ:  Αποξήλωση 

252,54 252,54 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 

 

Σύνολο Τεμαχίων : 10 

Συνολικό m² : 18,35  

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ : 7.504,40€ 

Έκπτωση (25%) : 1.876,10€ 

Μετά από έκπτωση : 5.628,30€ 

ΦΠΑ Όλων (24%) : 1.350,79€  

Σύνολο µε το ΦΠΑ : 6.979,09€     
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2.1.3.7 Σενάριο έβδομο: 

 

Χρόνος ολοκλήρωσης: 3 εργάσιμες ημέρες. 

 

2.1.3.7.1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

• Εγκατάσταση της ατομικής μονάδας στο χώρο που έχει οριστεί. 

 

• Σύνδεση της ατομικής μονάδας αερίου με το υπάρχον δισωλήνιο σύστημα τύπου 

“ομπρέλα”  με ό,τι χαλκοσωλήνες και χαλκοεξαρτήματα απαιτηθούν. 

 

• Εγκατάσταση του σετ καμινάδας και σύνδεσή του με την ατομική μονάδα. 

 

• Αποξήλωση του συστήματος διανομής του δικτύου από το λέβητα πετρελαίου. 

 

• Σύνδεση της ατομικής μονάδας αερίου με το υδραυλικό δίκτυο της οικίας για την παροχή 

Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ). 

 

• Εγκατάσταση γραμμής αερίου από χαλυβδοσωλήνα γαλβανισμένη. Η σωλήνωση θα 

ξεκινήσει από τον μετρητή του αερίου στην είσοδο του κήπου, θα οδεύσει μέσω του 

ισογείου (κήπος) στην πρόσοψη του κτιρίου επί της Σολωμού, θα ανέλθει στον τοίχο δίπλα 

από το μπαλκόνι και θα οδεύσει περιμετρικά του κτιριακού κελύφους και θα καταλήξει 

στο χώρο της μονάδας στο μπροστινό μπαλκόνι επί της Χρ. Σμύρνης από την πλευρά του 

δωματίου. Θα εγκατασταθούν στο δίκτυο, φίλτρο αερίου και δύο βάνες αερίου. Το δίκτυο 

θα πρεσαριστεί και θα δοκιμαστεί πριν την σύνδεση του αερίου. 

 

• Σύνδεση της ατομικής μονάδας αερίου με την ηλεκτρολογική παροχή και με τον 

θερμοστάτη χώρου. 

 

• Άναμμα της εγκατάστασης και ρύθμιση της από ειδικευμένο συνεργείο.  

 

• Εκπόνηση μελέτης εσωτερικής εγκατάστασης καυσίμου αερίου από Μηχανικό. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤ ΤΙΜ.ΜΟΝΑΔ. ΣΥΝΟΛΟ 

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ) 1 120,00 120,00 

ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 1 30,00 30,00 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΗΛΗ 1 100,00 100,00 

ΓΡΑΜΜΗ ΑΕΡΙΟΥ 3/4'' γαλβάνιζέ πράσινη 38 15,00 570,00 
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ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ 2 3,00 6,00 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΙΟΥ 1'  1 10,00 10,00 

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ 1 8,00 8,00 

ΒΑΝΝΕΣ ΑΠΛΕΣ  2 8,00 16,00 

ΒΑΝΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ 1'' 2 8,00 16,00 

ΒΑΝΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ 1/2 1 5,00 5,00 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ 60/100-80 (3318367) 1 44,00 44,00 

ΓΩΝΙΑ 90 ΜΟΝΗ (3318019) 1 26,00 26,00 

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΗ (3318023) 2 38,00 76,00 

ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΜΑΥΡΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 1 58,00 58,00 

ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ BUDERUS LOGAMAX U52 - 
28K 1 605,00 605,00 

ΣΩΛΗΝ. ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΩΛΗΝΩΣEIΣ & 
ΕΡΓΑΣΙΑ) 20 8,00 160,00 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑΤΖΗ  1 50,00 50,00 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 1 30,00 30,00 

ΜΕΛΕΤΗ 1 120,00 120,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 2.050,00 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 2.050,00€ + ΦΠΑ 24% = 2.542,00€ 

 

2.1.3.8 Σενάριο όγδοο: 

 

Χρόνος ολοκλήρωσης: 1 εργάσιμη ημέρα. 

 

2.1.3.8.1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ – ΑΕΡΑ (SPLIT UNITS) 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

• Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας στον εσωτερικό χώρο, εγκατάσταση της 

εξωτερικής μονάδας στον αντίστοιχο εξωτερικό χώρο. 

 

• Εγκατάσταση και σύνδεση ψυκτικών σωλήνων από την εσωτερική στην εξωτερική 

μονάδα με ό,τι χαλκοσωλήνες και χαλκοεξαρτήματα απαιτηθούν (τα πρώτα 3 μέτρα των 

σωληνώσεων είναι μέσα στην τιμή της τοποθέτησης). 

 

• Εγκατάσταση νέας ηλεκτρολογικής γραμμής και ασφάλειας από τον πίνακα, και σύνδεση 

της κλιματιστικής μονάδας με την ηλεκτρολογική παροχή. 
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• Πάσης φύσεως ψυκτικές εργασίες, μικροϋλικά, και καθετί που θα απαιτηθεί μέχρι την 

εύρυθμη λειτουργία την εγκατάστασης. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.  ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Κλιματιστική μονάδα FUJITSU Ecolandia  

ASYG 25LLCR 2,5 KW  (9.000 BTU). 3 338,71 1.016,13 

   ΑΞΙΑ 1.016,13 

 

• Κόστος εγκατάστασης: 65,00€ / μονάδα (πλέον ΦΠΑ)  

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 

 

Κόστος κλιματιστικών μονάδων (split units): 1.016,13€ + ΦΠΑ 24% = 1.260,00€ 

 

Κόστος εγκατάστασης κλιματιστικών μονάδων: 65,00€ x 3 = 195,00€ + ΦΠΑ 24% = 241,80€ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 1.260,00€ + 241,80€ = 1.501,80€ 

 

2.1.3.9 Σενάριο ένατο: 

 

Χρόνος ολοκλήρωσης: 1 εργάσιμη ημέρα. 

 

2.1.3.9.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

• Στήριξη της βάσης του ηλιακού θερμοσίφωνα στην ταράτσα του κτιρίου. 

 

• Τοποθέτηση του ηλιακού συλλέκτη και του Boiler του ηλιακού στην βάση. 

 

• Σύνδεση ηλιακού συλλέκτη και Boiler. 

 

• Σύνδεση του ηλιακού θερμοσίφωνα με την παροχή του υδραυλικού δικτύου και την 

εσωτερική εγκατάσταση του δικτύου ΖΝΧ του κτιρίου. 
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• Πλήρωση του εσωτερικού κυκλώματος του ηλιακού θερμοσίφωνα με τα προβλεπόμενα 

αντιψυκτικά υγρά και εξαέρωση του κυκλώματος. 

 

• Έλεγχος ορθολογικής λειτουργίας. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΕΜ.    ΤΙΜΗ/ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ  

1 

Ηλιακός θερμοσίφωνας 

(επιλεκτικός) DURABLE 160 

λίτρα 2,50m2 1 500,00 500,00 

  ΑΞΙΑ 500,00 

 

 

• Πάσης φύσεως υδραυλικές εργασίες 80,00€. 

 

• Σωλήνες σύνδεσης τουμπόραμα μαύρο (όχι λευκό) με εξωτερική θερμομονωτική 

προστασία 4,50 €/m. 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 

 

Κόστος ηλιακού θερμοσίφωνα: 500,00€ + ΦΠΑ 24% = 620,00€ 

 

Κόστος υδραυλικών εργασιών: 80,00€ + ΦΠΑ 24% = 99,20€ 

 

Κόστος σωλήνωσης για την σύνδεση με την παροχή του υδραυλικού δικτύου: 15m x 4,50 €/m = 

67,50€ + ΦΠΑ 24% = 83,70€ 

 

Κόστος σωλήνωσης για την σύνδεση με την εσωτερική εγκατάσταση του ΖΝΧ: 15m x 4,50 €/m 

= 67,50€ + ΦΠΑ 24% = 83,70€ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 620,00€ + 99,20€ + 83,70€ + 83,70€ = 886,60€ 
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2.1.4 Επιλογή επεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση της εξεταζόμενης κατοικίας: 

 

Για την θερμομόνωση του κτιριακού κελύφους και της ταράτσας θα επιλέξουμε το πρώτο και 

το τρίτο σενάριο (εφαρμογή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης και πλήρη μόνωση της 

ταράτσας). Για την αντικατάσταση των κουφωμάτων θα προτιμηθεί το έκτο σενάριο, όσον αφορά 

την αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης, των αντλιών θερμότητας αέρα – αέρα (split 

units), και την εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα θα επιλέγουν το έβδομο, το όγδοο, και ένατο 

σενάριο αντίστοιχα. Βάση των παραπάνω επιλεγμένων σεναρίων θα γίνει η μελέτη της 

ενεργειακής αναβάθμισης της εξεταζόμενης κατοικίας, καθώς η διαχείριση του έργου. 
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3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

 

3.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας έγινε η αποτύπωση της ενεργειακής 

συμπεριφοράς του εξεταζόμενου διαμερίσματος, καθώς και ενεργειακή του κατάταξη. Στην 

συνέχεια εφαρμόστηκαν τα σενάρια για την ενεργειακή του αναβάθμιση όπως αναφέρονταν στο 

δεύτερο κεφάλαιο, με την ολοκλήρωση της μελέτης της ενεργειακής αναβάθμισης εξετάστηκε η 

διαχείριση του έργου όσον αφορά την οργάνωση των εργασιών και των αντίστοιχων χρονών για 

την ολοκλήρωση του έργου. 

Η αποτύπωση της ενεργειακής συμπεριφοράς και η ενεργειακή αναβάθμιση του διαμερίσματος 

έγινε με την βοήθεια του λογισμικού προγράμματος Κ.ΕΝ.Α.Κ. tool της εταιρείας CiviLTools. 

Το κτίριο ανήκει στην Ζώνη Β και βρίσκετε στην περιοχή του Μοσχάτου Αττικής οπότε για τα 

κλιματολογικά δεδομένα επιλέχτηκε η πλησιέστερη περιοχή που είναι Αθηνά (Ελληνικό), οι πήγες 

των δεδομένων μας σχετικά με το διαμέρισμα προήλθαν από αρχιτεκτονικά σχέδια και 

πληροφορίες από τον ιδιοκτήτη. 

Στο πρόγραμμα του  Κ.ΕΝ.Α.Κ. tool δηλωθήκαν οι θερμικές ζώνες του διαμερίσματος, οι 

θερμαινόμενες – ψυχόμενες επιφάνειες, έγινε ο υπολογισμός των αντίστοιχων όγκων, η έκθεση 

του διαμερίσματος, το ύψος του ορόφου, καθώς και το ύψος του ισογείου. 

 

Χρήση Κτιρίου Πολυκατοικία 

Συνολική Επιφάνεια (m2) 99,5 Συνολικός Όγκος (m3) 298,5 

Θερμαινόμενη Επιφάνεια (m2) 99,5 Θερμαινόμενος Όγκος (m3) 298,5 

Ψυχόμενη Επιφάνεια (m2) 49,75 Ψυχόμενος Όγκος (m3) 149,25 

Αριθμός Ορόφων 3 Ύψος Ορόφου (m) 3 

Έκθεση Κτιρίου Εκτεθειμένο Ύψος Ισογείου (m) 4 

Αριθμός Θερμικών Ζωνών 1    
 

Πίνακας 1. Γενικές Πληροφορίες Κτίριου. 

 

Στην ενότητα αυτή εισάγουμε τα βασικά στοιχεία της κάθε Θερμικής Ζώνης του κτιρίου. Η 

Χρήση της Ζώνης που εισάγουμε επηρεάζει τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης του 

εξεταζόμενου κτιρίου καθώς από αυτή εξαρτώνται μια σειρά από παραμέτρους υπολογισμού όπως 

οι περίοδοι θέρμανσης και ψύξης, η ποσότητα του απαιτούμενου Ζεστού Νερού Χρήσης κτλ. 

 

Χρήση Ζώνης Μονοκατοικία, Πολυκατοικία 

Συνολική Επιφάνεια Ζώνης (m2) 99,5 Επιφάνεια που καταναλώνει ΖΝΧ 0 

Ανοιγόμενη Θερμοχωρητικότητα 

(kJ/m2K) 260 Δωμάτια που καταναλώνουν ΖΝΧ 3 

Κατηγορία διατάξεων ελέγχου 

και αυτοματισμών Τύπος Δ Μέση κατανάλωση ΖΝΧ (m3/έτος) 82,14 
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Διείσδυση αέρα από κουφώματα 

(m3/h) 168,22 ΖΝΧ (lt/ημέρα) 225,66 

 

Πίνακας 2. Πληροφορίες Χρήσης Ζώνης 1. 

 

Στην ενότητα «Αδιαφανείς επιφάνειες» περιγράφουμε τα αδιαφανή στοιχεία του κελύφους που 

ανήκουν στην συγκεκριμένη θερμική ζώνη. 

 

Τύπος 

Αδιαφανούς 

Στοιχείου 

(Τοιχοποιία, 

Δάπεδο, 

Οροφή) 

Περιγρα

φή 

γ 

(deg) 

Πλάτος 

Τοίχου 

ή 

Στοιχεί

ου 

Ύψος 

Τοίχου 

ή 

Στοιχεί

ου 

U        

Τοίχου 

ή 

Στοιχεί

ου 

Εμβαδόν 

Beton 

(κατακόρυφ

ης 

επιφάνειας) 

U   

Beton 

(κατακ. 

επιφα.) 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 1 180 8,60 3,00 0,85 3,87 1,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 2 270 1,00 3,00 0,85 0,45 1,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 3 270 3,00 3,00 0,85 1,35 1,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 4 270 3,35 3,00 0,85 1,51 1,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 5 270 3,90 3,00 0,85 1,76 1,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 6 360 3,40 3,00 0,85 1,53 1,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 7 360 3,50 3,00 0,85 1,58 1,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 8 360 2,40 3,00 0,85 1,08 1,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 9 360 1,00 3,00 0,85 0,45 1,00 

Τοίχος 

Μπατικός 

Τοίχος 

10 90 3,85 3,00 0,85 1,73 1,00 

Τοίχος 

Δρομικός 

Τοίχος 

11 180 3,35 3,00 0,43 1,51 0,45 

Τοίχος 

Δρομικός 

Τοίχος 

12 90 3,35 3,00 0,43 1,51 0,45 

Τοίχος 

Δρομικός 

Τοίχος 

13 360 2,30 3,00 0,43 1,04 0,45 
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Τοίχος 

Μπατικός 

Τοίχος 

14 90 4,50 3,00 0,85 2,03 1,00 

Οροφή 

Συμβατικό 

Δώμα Οροφή 360 9,95 10,00 0,95   

Δάπεδο - 

Πυλωτή Δάπεδο 180 9,95 10,00 0,40   
 

Πίνακας 3α. Δεδομένα Αδιαφανών επιφανειών. 

 

Τύπος 

Αδιαφανούς 

Στοιχείου 

(Τοιχοποιία, 

Δάπεδο, 

Οροφή) 

Περιγραφή 

Απόσταση 

από 

Εμπόδιο 

Εμπρός 

Ύψος 

Εμποδίου 

Εμπρός 

Πλάτος 

Προβόλου 

Ύπαρξη 

τέντας 

Απόσταση 

από 

εμπόδιο 

Αριστερά 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 1 11,00 10,00 0,00  0,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 2 24,00 16,00 0,00  2,50 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 3 24,00 16,00 1,30 Ναι 0,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 4 23,60 16,00 0,90 Ναι 0,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 5 24,00 16,00 1,30  0,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 6 22,00 14,00 1,30  0,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 7 21,60 14,00 0,90  0,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 8 22,00 14,00 1,30  0,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 9 22,00 14,00 0,00  0,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 10 10,00 9,00 0,00  0,00 

Τοίχος 

Δρομικός Τοίχος 11 0,00 0,00 0,00  0,00 

Τοίχος 

Δρομικός Τοίχος 12 0,00 0,00 0,00  0,00 
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Τοίχος 

Δρομικός Τοίχος 13 0,00 0,00 0,00  0,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 14 10,00 15,00 0,00  0,00 

Οροφή 

Συμβατικό 

Δώμα Οροφή 0,00 0,00 0,00  0,00 

Δάπεδο - 

Πυλωτή Δάπεδο 0,00 0,00 0,00  0,00 

 

Πίνακας 3β. Δεδομένα Αδιαφανών επιφανειών. 

 

Τύπος 

Αδιαφανούς 

Στοιχείου 

(Τοιχοποιία, 

Δάπεδο, 

Οροφή) 

Περιγραφή 

Πλάτος 

Εμποδίου 

Αριστερά 

Ύψος 

Εμποδίου 

Αριστερά 

Απόσταση 

από 

εμπόδιο 

Δεξιά 

Πλάτος 

Εμποδίου 

Δεξιά 

Ύψος 

Εμποδίου 

Δεξιά 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 2 0,40 3,00 0,00 0,00 0,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 3 0,40 3,00 0,00 0,00 0,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 5 0,00 0,00 0,00 0,40 3,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 6 0,40 3,00 0,00 0,00 0,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 8 0,00 0,00 0,00 0,40 3,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 9 0,00 0,00 2,40 0,40 3,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τοίχος 

Δρομικός Τοίχος 11      
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Τοίχος 

Δρομικός Τοίχος 12      

Τοίχος 

Δρομικός Τοίχος 13      

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 14 0,00 0,00 0,00 1,10 3,00 

Οροφή 

Συμβατικό 

Δώμα Οροφή      

Δάπεδο - 

Πυλωτή Δάπεδο      

 

Πίνακας 3γ. Δεδομένα Αδιαφανών επιφανειών. 

 

Στην ενότητα «Αδιαφανείς επιφάνειες» έχει γίνει και ο υπολογισμός των σκιάσεων των 

αδιαφανών επιφανειών όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

Τύπος 

Αδιαφανούς 

Στοιχείου 

(Τοιχοποιία, 

Δάπεδο, 

Οροφή) 

Περιγραφή 
β 

(deg) 
F_hor_h(-) 

F_hor_c(-

) 
F_ov_h(-) F_ov_c(-) 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 1 90 0,48 0,98 1,00 1,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 2 90 0,64 0,80 1,00 1,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 3 90 0,64 0,80 0,74 0,18 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 4 90 0,64 0,80 0,81 0,18 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 5 90 0,64 0,80 0,74 0,67 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 6 90 1,00 0,86 0,69 0,73 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 7 90 1,00 0,86 0,76 0,79 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 8 90 1,00 0,86 0,69 0,73 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 9 90 1,00 0,86 1,00 1,00 
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Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 10 90 0,60 0,75 1,00 1,00 

Τοίχος 

Δρομικός Τοίχος 11 90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τοίχος 

Δρομικός Τοίχος 12 90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τοίχος 

Δρομικός Τοίχος 13 90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 14 90 0,52 0,61 1,00 1,00 

Οροφή 

Συμβατικό 

Δώμα Οροφή 0 0,50 0,50 0,50 0,50 

Δάπεδο - 

Πυλωτή Δάπεδο 180 0,30 0,30 0,30 0,30 

 

Πίνακας 4α. Δεδομένα Σκίασης Αδιαφανών επιφανειών. 

 

Τύπος 

Αδιαφανούς 

Στοιχείου 

(Τοιχοποιία, 

Δάπεδο, 

Οροφή) 

Περιγραφή F_fin_h(-) F_fin_c(-) 
U 

μέσο 

Συνολική 

Επιφάνεια 

Τοίχου ή 

Στοιχείου 

Εμβαδόν 

Αν/τος 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 1 1,00 1,00 0,87 25,80 
 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 2 1,00 1,00 0,87 3,00 
 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 3 1,00 1,00 0,88 9,00 
2,99 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 4 1,00 1,00 0,88 10,05 
1,52 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 5 0,94 0,99 0,88 11,70 
2,97 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 6 1,00 0,96 0,88 10,20 
3,01 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 7 1,00 1,00 0,88 10,50 
1,77 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 8 1,00 0,95 0,89 7,20 
3,04 



62 
 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 9 1,00 0,98 0,87 3,00 
 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 10 1,00 1,00 0,87 11,55 
 

Τοίχος 

Δρομικός Τοίχος 11 0,00 0,00 0,43 10,05 
 

Τοίχος 

Δρομικός Τοίχος 12 0,00 0,00 0,43 10,05 
2,20 

Τοίχος 

Δρομικός Τοίχος 13 0,00 0,00 0,43 6,90 
 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 14 1,00 0,99 0,88 13,50 
3,04 

Οροφή 

Συμβατικό 

Δώμα Οροφή 0,50 0,50 0,95 99,50 
 

Δάπεδο - 

Πυλωτή Δάπεδο 0,30 0,30 0,40 99,50 
 

 

Εικόνα 4β. Δεδομένα Σκίασης Αδιαφανών επιφανειών. 

 

Τύπος Αδιαφανούς 

Στοιχείου 

(Τοιχοποιία, Δάπεδο, 

Οροφή) 

Περιγραφή 
Επιφάνεια 

Ρολλό 

Αδιαφανής 

Επιφάνεια 

Τοίχου ή 

Στοιχείου 

U Ρολλό 

Τοίχος Μπατικός Τοίχος 1  25,80  

Τοίχος Μπατικός Τοίχος 2  3,00  

Τοίχος Μπατικός Τοίχος 3 0,00 6,01 0,00 

Τοίχος Μπατικός Τοίχος 4 0,00 8,53 0,00 

Τοίχος Μπατικός Τοίχος 5 0,00 8,73 0,00 

Τοίχος Μπατικός Τοίχος 6 0,00 7,19 0,00 

Τοίχος Μπατικός Τοίχος 7 0,00 8,73 0,00 

Τοίχος Μπατικός Τοίχος 8 0,00 4,16 0,00 

Τοίχος Μπατικός Τοίχος 9  3,00  

Τοίχος Μπατικός Τοίχος 10  11,55  

Τοίχος Δρομικός Τοίχος 11  10,05  

Τοίχος Δρομικός Τοίχος 12 0,00 7,85 0,00 

Τοίχος Δρομικός Τοίχος 13  6,90  



63 
 

Τοίχος Μπατικός Τοίχος 14 0,00 10,46 0,00 

Οροφή Συμβατικό 

Δώμα Οροφή  99,50  

Δάπεδο - Πυλωτή Δάπεδο  99,50  
 

Πίνακας 4γ. Δεδομένα Σκίασης Αδιαφανών επιφανειών. 

 

Στην ενότητα «Διαφανείς επιφάνειες» περιγράφουμε τα διαφανή στοιχεία του κελύφους που 

ανήκουν στην συγκεκριμένη θερμική ζώνη. 

 

Αδιαφανές 

Στοιχείο 

Τύπος 

Διαφανούς 

Στοιχείου 

Περιγραφή 
Ύψος 

ποδιάς 

Πλάτος 

Διαφανούς 

Στοιχείου 

Ύψος 

Διαφανούς 

Στοιχείου 

Εμβαδόν 

σταθερού 

τμήματος 

3 / Τοίχος 3 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Πόρτα Πόρτα 1 0,00 1,39 2,15 0,00 

4 / Τοίχος 4 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Παράθυρο Παράθυρο 1 0,98 1,20 1,27 0,00 

5 / Τοίχος 5 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Πόρτα Πόρτα 2 0,00 1,34 2,22 0,00 

6 / Τοίχος 6 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Πόρτα Πόρτα 3 0,00 1,36 2,21 0,00 

7 / Τοίχος 7 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Παράθυρο Παράθυρο 2 0,92 1,36 1,30 0,00 

8 / Τοίχος 8 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Πόρτα Πόρτα 4 0,00 1,38 2,20 0,00 

12 / Τοίχος 12 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Πόρτα 

Πόρτα 

εισόδου 0,00 1,00 2,20 0,00 

14 / Τοίχος 14 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Παράθυρο Παράθυρο 3 1,20 0,62 0,77 0,00 

14 / Τοίχος 14 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Παράθυρο Παράθυρο 4 1,30 0,37 0,78 0,00 
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14 / Τοίχος 14 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Πόρτα Πόρτα 5 0,00 0,60 2,15 0,00 

14 / Τοίχος 14 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Παράθυρο Παράθυρο 5 1,10 0,93 1,06 0,00 

 

Πίνακας 5α. Δεδομένα Διαφανών επιφανειών. 

 

Αδιαφανές 

Στοιχείο 

Τύπος 

Διαφανούς 

Στοιχείου 

Εμβαδόν 

Υαλοπίνα

κα 

U 

Διαφα

νούς 

Στοιχε

ίου 

Εμβαδ

όν 

Ρολλό 

U 

Ρολλό 

Απόστασ

η από το 

Αριστερό 

όριο 

Απόσταση 

από το 

Δεξιό όριο 

3 / Τοίχος 3 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Πόρτα 2,39 3,64 0,00 0,00 1,10 0,51 

4 / Τοίχος 4 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Παράθυρο 1,22 3,64 0,00 0,00 0,95 1,20 

5 / Τοίχος 5 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Πόρτα 2,38 3,64 0,00 0,00 1,28 1,28 

6 / Τοίχος 6 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Πόρτα 2,40 3,64 0,00 0,00 2,04 0,00 

7 / Τοίχος 7 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Παράθυρο 1,41 3,64 0,00 0,00 1,07 1,07 

8 / Τοίχος 8 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Πόρτα 2,43 3,64 0,00 0,00 1,02 0,00 

12 / Τοίχος 12 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Πόρτα  1,10 0,00 0,00 0,85 1,50 

14 / Τοίχος 14 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Παράθυρο 0,38 5,96 0,00 0,00 3,28 0,60 

14 / Τοίχος 14 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Παράθυρο 0,23 5,96 0,00 0,00 2,23 1,90 
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14 / Τοίχος 14 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Πόρτα 1,03 5,96 0,00 0,00 0,93 2,97 

14 / Τοίχος 14 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Παράθυρο 0,79 5,96 0,00 0,00 0,00 3,57 

 

Πίνακας 5β. Δεδομένα Διαφανών επιφανειών. 

 

Στην ενότητα «Διαφανείς επιφάνειες» έχει γίνει και ο υπολογισμός των σκιάσεων των 

διαφανών επιφανειών όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

Αδιαφανές 

Στοιχείο 

Τύπος 

Διαφανούς 

Στοιχείου 

γ 

(deg) 

β 

(deg) 

Εμβαδόν 

Στοιχείου 

Ποσοστό 

πλαισίου 
g g_w(-) 

3 / Τοίχος 3 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Πόρτα 270 90 2,99 20,00 0,75 0,54 

4 / Τοίχος 4 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Παράθυρο 270 90 1,52 20,00 0,75 0,54 

5 / Τοίχος 5 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Πόρτα 270 90 2,97 20,00 0,75 0,54 

6 / Τοίχος 6 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Πόρτα 360 90 3,01 20,00 0,75 0,54 

7 / Τοίχος 7 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Παράθυρο 360 90 1,77 20,00 0,75 0,54 

8 / Τοίχος 8 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Πόρτα 360 90 3,04 20,00 0,75 0,54 

12 / Τοίχος 12 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Πόρτα 90 90 2,20 100,00 0,00 0,00 

14 / Τοίχος 14 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Παράθυρο 90 90 0,48 20,00 0,85 0,61 

14 / Τοίχος 14 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Παράθυρο 90 90 0,29 20,00 0,85 0,61 
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14 / Τοίχος 14 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Πόρτα 90 90 1,29 20,00 0,85 0,61 

14 / Τοίχος 14 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Παράθυρο 90 90 0,99 20 0,85 0,61 

 

Πίνακας 6α. Δεδομένα Σκίασης Διαφανών επιφανειών. 

 

Αδιαφανές 

Στοιχείο 

Τύπος 

Διαφανούς 

Στοιχείου 

F_hor

_h(-) 

F_hor

_c(-) 

F_ov_

h(-) 

F_ov_

c(-) 

F_fin

_h(-) 

F_fin

_c(-) 

Διείσδ

υση 

αέρα 

(m3/h/

m2) 

3 / Τοίχος 3 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Πόρτα 0,63 0,79 0,77 0,18 1,00 1,00 7,40 

4 / Τοίχος 4 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Παράθυρο 0,64 0,80 0,78 0,18 1,00 1,00 8,70 

5 / Τοίχος 5 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Πόρτα 0,64 0,80 0,77 0,71 0,94 0,99 7,40 

6 / Τοίχος 6 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Πόρτα 1,00 0,86 0,73 0,76 1,00 0,97 7,40 

7 / Τοίχος 7 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Παράθυρο 1,00 0,86 0,74 0,77 1,00 1,00 8,70 

8 / Τοίχος 8 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Πόρτα 1,00 0,86 0,73 0,76 1,00 0,93 7,40 

12 / Τοίχος 12 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Πόρτα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,80 

14 / Τοίχος 14 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Παράθυρο 0,52 0,61 1,00 1,00 1,00 0,97 8,70 

14 / Τοίχος 14 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Παράθυρο 0,52 0,61 1,00 1,00 1,00 0,99 8,70 

14 / Τοίχος 14 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Πόρτα 0,52 0,60 1,00 1,00 1,00 0,99 7,40 
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14 / Τοίχος 14 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Παράθυρο 0,52 0,61 1 1 1 0,99 8,7 

 

Πίνακας 6β. Δεδομένα Σκίασης Διαφανών επιφανειών. 

 

Για το σύστημα του λέβητα – καυστήρα επιλέξαμε πρώτα τον τύπο του λέβητα και την 

κατάσταση της μόνωσης που τον περιβάλει. Έπειτα επιλέξαμε την ισχύ και την απόδοση του 

λέβητα από τις ονομαστικές τιμές ισχύος και απόδοσης του κατασκευαστή. Τέλος συμπληρώσαμε 

τα στοιχεία της υπερδιαστασιολόγησης υπολογίζοντάς τα από τα χαρακτηριστικά του κτιρίου. 

 

Τύπος Λέβητας Τύπος Λέβητα Συνήθεις λέβητας 

Πηγή 

ενέργειας 

Πετρέλαιο 

θέρμανσης Κατάσταση μόνωσης 

Γυμνός ή με 

κατεστραμμένη 

μόνωση 

Ισχύς (kW) 91,21 

Προσθετά θερμικά 

φορτία (kW) 4,00 

Β. Απ. (-) 0,879 Ισχύς (kW) 87,21 

COP (-) 1,00 Pgen 79,53 

Ζώνη Κ.ΕνΑκ. Ζώνη Β 

Συνολική πραγματική 

εξωτερική επιφάνεια 

κιτρικού κελύφους (m2) 454,44 

ΔΤ (0C) 20,00 

Θερμοκρασία 

προσαγωγής θερμικού 

μέσου 70 0C 

n g1 1,00 Ποσοστό θερμ. Ισχύος 25 

n g2 0,94 Χώρος διέλευσης 

Εσωτερικοί ή έως 20% 

σε εξωτερικούς χώρους 

n gen 0,82 Μόνωση του δικτύου Ανεπαρκής μόνωση 

Ισχύς δικτύου 

διανομής 21,34 

Β. Απ. Δικτύου 

διανομής (-) 0,89 

 

Πίνακας 7. Χαρακτηριστικά Συστήματος Θέρμανσης. 
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Στην ενότητα των συστημάτων ψύξης έγινε επιλογή του τύπου των αντλιών θερμότητας, της 

ονομαστικής ισχύος, του βαθμού απόδοσης τους, του δικτύου διανομής κτλ. 

 

Τύπος 

Πηγή 

ενέργειας 

Ισχύς 

(kW) 

Β. Απ. 

(-) 

EER 

(-) Ζώνη  

ΔΤ 

(0C) 

Ισχύς 

δικτύου 

διανομής 

Β. Απ. 

Δικτύου 

διανομής 

(-) 

Αερόψυκτη 

Α.Θ. Ηλεκτρισμός 2,50 1,00 2,00 Β 20,00 5,00 0,97 

Αερόψυκτη 

Α.Θ. Ηλεκτρισμός 2,50 1,00 2,00 Β 20,00 5,00 0,97 

Αερόψυκτη 

Α.Θ. Ηλεκτρισμός 2,50 1,00 2,00 Β 20,00 5,00 0,97 

 

Πίνακας 8. Χαρακτηριστικά Συστήματος Ψύξης. 

 

Στην ενότητα των ΖΝΧ επιλέχθηκε ο ηλεκτρικός θερμαντήρας που χρησιμοποιείται στο 

εξεταζόμενο διαμέρισμα, η ονομαστική του ισχύς, το δίκτυο διανομής κτλ. 

 

Τύπος 

Πηγή 

ενέργειας 

Ζήτηση 

ΖΝΧ 

(lt/ημέρα) 

Ισχύς 

(kW) 

Β. 

Απ. 

(-) Ζώνη  

ΔΤ 

(0C) 

Ισχύς 

δικτύου 

διανομής 

Β. Απ. 

Δικτύου 

διανομής 

(-) 

Τοπικός 

ηλεκτρικός 

θερμαντήρας Ηλεκτρισμός 225,66 4,00 1,00 Β 20,00 4,00 1,00 

 

Πίνακας 9. Χαρακτηριστικά Συστήματος ΖΝΧ. 

 

Στην ενότητα αυτή εισάγουμε τα στοιχεία του ηλιακού συλλέκτη. 

 

Τύπος Θέρμανση ΖΝΧ 

Συν α 

(-) 

Συν β 

(-) 

Επιφάνεια 

(m2)  γ (deg) β (deg) F_s (-) 

Απλός 

επίπεδος Όχι Ναι 0,344 0,30 3.80 180,00 45,00 1,00 

 

Πίνακας 10. Χαρακτηριστικά Συστήματος Ηλιακού Συλλέκτη. 
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Όπως είδαμε και παραπάνω έγινε η εισαγωγή όλων των χαρακτηριστικών και των παραμέτρων 

του διαμερίσματος στο λογισμικό πρόγραμμα Κ.ΕΝ.Α.Κ. tool ώστε να γίνει η αποτίμηση την 

υπάρχουσας ενεργειακής του κατάστασης. 

Εν συνεχεία στο ήδη υπάρχον αρχείο δημιουργήθηκε ένα “σενάριο” στο οποίο ορίστηκαν για 

το υφιστάμενο διαμέρισμα οι προτάσεις για την ενεργειακή του αναβάθμιση, οι προτάσεις αυτές 

φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Μόνωση Οροφής 

Συντελεστής 

Θερµοπερατότητας 0,40 

Κόστος ανά m2 52,08 

Μόνωση Τοιχοποιίας 

Συντελεστής 

Θερµοπερατότητας 

Τοίχου 0,43 

Συντελεστής 

Θερµοπερατότητας 

Σκυρ/ματος 0,49 

Κόστος ανά m2 51,90 

Αντικατάσταση Κουφωμάτων 

Συντελεστής 

Θερµοπερατότητας 1,40 

Διείσδυση αέρα 

(m3/h/m2) 3 

Τύπος Υαλοπίνακα 

Διπλός με επίστρωση 

μεμβράνης χαμηλής 

εκπεμψιμότητας (ε=0,10) 

και διάκενο με ευγενές 

αέριο 12mm 

Τύπος Πλαισίου 

Μεταλλικό με 

θερμοδιακοπή 24mm 

Κόστος / m2 380,33 

 

Πίνακας 11. Προτάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης. 

 

Με την αντικατάσταση των κουφωμάτων αρχικά μειώθηκε κατά πολύ η διείσδυση του αέρα 

στο διαμέρισμα μας. 

 

Χρήση Ζώνης Μονοκατοικία, Πολυκατοικία 

Συνολική Επιφάνεια Ζώνης (m2) 99,5 Επιφάνεια που καταναλώνει ΖΝΧ 0 

Ανοιγόμενη Θερμοχωρητικότητα 

(kJ/m2K) 260 Δωμάτια που καταναλώνουν ΖΝΧ 3 

Κατηγορία διατάξεων ελέγχου 

και αυτοματισμών Τύπος Δ Μέση κατανάλωση ΖΝΧ (m3/έτος) 82,14 

Διείσδυση αέρα από κουφώματα 

(m3/h) 62 ΖΝΧ (lt/ημέρα) 225,66 

 

Πίνακας 12. Πληροφορίες Χρήσης Ζώνης 1 μετά τις επεμβάσεις. 
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Στο κτιριακό κέλυφος του διαμερίσματος εφαρμόστηκε εξωτερική θερμομόνωση τόσο στα 

κατακόρυφα στοιχεία (τοιχοποιία και φέροντας οργανισμός) όσο και στα οριζόντια (οροφή), αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική μείωση των θερμικών απωλειών του διαμερίσματος. Οι 

παράμετροι της σκίασης δεν μεταβάλλονται οπότε και παραμένουν ίδιοι. 

 

Τύπος 

Αδιαφανούς 

Στοιχείου 

(Τοιχοποιία, 

Δάπεδο, 

Οροφή) 

Περιγραφή 
γ 

(deg) 

Πλάτος 

Τοίχου 

ή 

Στοιχεί

ου 

Ύψος 

Τοίχου 

ή 

Στοιχεί

ου 

U        

Τοίχου 

ή 

Στοιχεί

ου 

Εμβαδόν 

Beton 

(κατακόρυφ

ης 

επιφάνειας) 

U   

Beton 

(κατακ. 

επιφα.) 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 1 180 8,60 3,00 0,43 3,87 0,49 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 2 270 1,00 3,00 0,43 0,45 0,49 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 3 270 3,00 3,00 0,43 1,35 0,49 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 4 270 3,35 3,00 0,43 1,51 0,49 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 5 270 3,90 3,00 0,43 1,76 0,49 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 6 360 3,40 3,00 0,43 1,53 0,49 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 7 360 3,50 3,00 0,43 1,58 0,49 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 8 360 2,40 3,00 0,43 1,08 0,49 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 9 360 1,00 3,00 0,43 0,45 0,49 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 10 90 3,85 3,00 0,43 1,73 0,49 

Τοίχος 

Δρομικός Τοίχος 11 180 3,35 3,00 0,43 1,51 0,49 

Τοίχος 

Δρομικός Τοίχος 12 90 3,35 3,00 0,43 1,51 0,49 

Τοίχος 

Δρομικός Τοίχος 13 360 2,30 3,00 0,43 1,04 0,49 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 14 90 4,50 3,00 0,43 2,03 0,49 
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Οροφή 

Συμβατικό 

Δώμα Οροφή 360 9,95 10,00 0,40   

Δάπεδο - 

Πυλωτή Δάπεδο 180 9,95 10,00 0,40   
 

Πίνακας 13α. Δεδομένα Αδιαφανών επιφανειών μετά τις επεμβάσεις. 

 

Τύπος 

Αδιαφανούς 

Στοιχείου 

(Τοιχοποιία, 

Δάπεδο, 

Οροφή) 

Περιγραφή 

Απόσταση 

από 

Εμπόδιο 

Εμπρός 

Ύψος 

Εμποδίου 

Εμπρός 

Πλάτος 

Προβόλου 

Ύπαρξη 

τέντας 

Απόσταση 

από 

εμπόδιο 

Αριστερά 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 1 11,00 10,00 0,00  0,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 2 24,00 16,00 0,00  2,50 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 3 24,00 16,00 1,30 Ναι 0,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 4 23,60 16,00 0,90 Ναι 0,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 5 24,00 16,00 1,30  0,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 6 22,00 14,00 1,30  0,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 7 21,60 14,00 0,90  0,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 8 22,00 14,00 1,30  0,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 9 22,00 14,00 0,00  0,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 10 10,00 9,00 0,00  0,00 

Τοίχος 

Δρομικός Τοίχος 11 0,00 0,00 0,00  0,00 

Τοίχος 

Δρομικός Τοίχος 12 0,00 0,00 0,00  0,00 

Τοίχος 

Δρομικός Τοίχος 13 0,00 0,00 0,00  0,00 



72 
 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 14 10,00 15,00 0,00  0,00 

Οροφή 

Συμβατικό 

Δώμα Οροφή 0,00 0,00 0,00  0,00 

Δάπεδο - 

Πυλωτή Δάπεδο 0,00 0,00 0,00  0,00 

 

Πίνακας 13β. Δεδομένα Αδιαφανών επιφανειών μετά τις επεμβάσεις. 

 

Τύπος 

Αδιαφανούς 

Στοιχείου 

(Τοιχοποιία, 

Δάπεδο, 

Οροφή) 

Περιγραφή 

Πλάτος 

Εμποδίου 

Αριστερά 

Ύψος 

Εμποδίου 

Αριστερά 

Απόσταση 

από 

εμπόδιο 

Δεξιά 

Πλάτος 

Εμποδίου 

Δεξιά 

Ύψος 

Εμποδίου 

Δεξιά 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 2 0,40 3,00 0,00 0,00 0,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 3 0,40 3,00 0,00 0,00 0,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 5 0,00 0,00 0,00 0,40 3,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 6 0,40 3,00 0,00 0,00 0,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 8 0,00 0,00 0,00 0,40 3,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 9 0,00 0,00 2,40 0,40 3,00 

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τοίχος 

Δρομικός Τοίχος 11      

Τοίχος 

Δρομικός Τοίχος 12      
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Τοίχος 

Δρομικός Τοίχος 13      

Τοίχος 

Μπατικός Τοίχος 14 0,00 0,00 0,00 1,10 3,00 

Οροφή 

Συμβατικό 

Δώμα Οροφή      

Δάπεδο - 

Πυλωτή Δάπεδο      

 

Πίνακας 13γ. Δεδομένα Αδιαφανών επιφανειών μετά τις επεμβάσεις. 

 

Τα υφιστάμενα κουφώματα του διαμερίσματος αντικαταστάθηκαν με νέα ενεργειακά 

κουφώματα βαρέων τύπου με διπλό υαλοπίνακα με επίστρωση μεμβράνης χαμηλής εκπομπής 

(low-e) και ευγενές αέριο Argon, το μεταλλικό πλαίσιο περιέχει θερμοδιακοπή από πλάκες 

πολυαμιδίου 24 mm. Οι παράμετροι της σκίασης δεν μεταβάλλονται οπότε και παραμένουν ίδιοι. 

 

Αδιαφανές 

Στοιχείο 

Τύπος 

Διαφανούς 

Στοιχείου 

Περιγραφή 
Ύψος 

ποδιάς 

Πλάτος 

Διαφανούς 

Στοιχείου 

Ύψος 

Διαφανούς 

Στοιχείου 

Εμβαδόν 

σταθερού 

τμήματος 

3 / Τοίχος 3 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Πόρτα Πόρτα 1 0,00 1,39 2,15 0,00 

4 / Τοίχος 4 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Παράθυρο Παράθυρο 1 0,98 1,20 1,27 0,00 

5 / Τοίχος 5 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Πόρτα Πόρτα 2 0,00 1,34 2,22 0,00 

6 / Τοίχος 6 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Πόρτα Πόρτα 3 0,00 1,36 2,21 0,00 

7 / Τοίχος 7 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Παράθυρο Παράθυρο 2 0,92 1,36 1,30 0,00 

8 / Τοίχος 8 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Πόρτα Πόρτα 4 0,00 1,38 2,20 0,00 

12 / Τοίχος 12 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Πόρτα 

Πόρτα 

εισόδου 0,00 1,00 2,20 0,00 
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14 / Τοίχος 14 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Παράθυρο Παράθυρο 3 1,20 0,62 0,77 0,00 

14 / Τοίχος 14 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Παράθυρο Παράθυρο 4 1,30 0,37 0,78 0,00 

14 / Τοίχος 14 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Πόρτα Πόρτα 5 0,00 0,60 2,15 0,00 

14 / Τοίχος 14 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Παράθυρο Παράθυρο 5 1,10 0,93 1,06 0,00 

 

Πίνακας 14α. Δεδομένα Διαφανών επιφανειών μετά τις επεμβάσεις. 

 

Αδιαφανές 

Στοιχείο 

Τύπος 

Διαφανούς 

Στοιχείου 

Εμβαδόν 

Υαλοπίνα

κα 

U 

Διαφα

νούς 

Στοιχε

ίου 

Εμβαδ

όν 

Ρολλό 

U 

Ρολλό 

Απόστασ

η από το 

Αριστερό 

όριο 

Απόσταση 

από το 

Δεξιό όριο 

3 / Τοίχος 3 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Πόρτα 2,39 1,40 0,00 0,00 1,10 0,51 

4 / Τοίχος 4 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Παράθυρο 1,22 1,40 0,00 0,00 0,95 1,20 

5 / Τοίχος 5 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Πόρτα 2,38 1,40 0,00 0,00 1,28 1,28 

6 / Τοίχος 6 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Πόρτα 2,40 1,40 0,00 0,00 2,04 0,00 

7 / Τοίχος 7 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Παράθυρο 1,41 1,40 0,00 0,00 1,07 1,07 

8 / Τοίχος 8 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Πόρτα 2,43 1,40 0,00 0,00 1,02 0,00 

12 / Τοίχος 12 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Πόρτα  1,40 0,00 0,00 0,85 1,50 
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14 / Τοίχος 14 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Παράθυρο 0,38 1,40 0,00 0,00 3,28 0,60 

14 / Τοίχος 14 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Παράθυρο 0,23 1,40 0,00 0,00 2,23 1,90 

14 / Τοίχος 14 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Πόρτα 1,03 1,40 0,00 0,00 0,93 2,97 

14 / Τοίχος 14 

Ανοιγόµενο 

κούφωμα 

Παράθυρο 0,79 1,40 0,00 0,00 0,00 3,57 

 

Πίνακας 14β. Δεδομένα Διαφανών επιφανειών μετά τις επεμβάσεις. 

 

Το σύστημα θέρμανσης Λέβητα – Καυστήρα πετρελαίου αντικαταστάθηκε από επίτοιχη 

μονάδα φυσικού αερίου η οποία έχει και την δυνατότητα παροχής ΖΝΧ οπότε αυτό ζητηθεί από 

τους χρήστες και γι’ αυτό τον λόγω καταργήθηκε πλήρως και ο ηλεκτρικός θερμαντήρας. Το παλιό 

σύστημα θέρμανσης κρίθηκε αρκετά ενεργοβόρο λόγω της μεγάλης υπερδιαστασιολόγησης του 

σε σχέση με τις θερμικές ανάγκες του διαμερίσματος. 

 

Τύπος Λέβητα 

Τοπικές μονάδες 

φυσικού αερίου Πηγή ενέργειας Φυσικό αέριο 

Ισχύς (kW) 28,00 Β. Απ. (-) 0,94 

COP (-) 1,00 Ζώνη Κ.ΕνΑκ. Ζώνη Β 

ΔΤ (0C) 20,00 

Χώρος 

διέλευσης 

Εσωτερικοί ή έως 20% 

σε εξωτερικούς χώρους 

Ισχύς δικτύου 

διανομής 26,32 

Β. Απ. Δικτύου 

διανομής (-) 1,00 

   

Πίνακας 15. Χαρακτηριστικά Συστήματος Θέρμανσης μετά τις επεμβάσεις. 

 

Οι αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα (Air Condition) παλαιάς τεχνολογίας on – off 

αντικαταστάθηκαν με αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα νέας τεχνολογίας inverter, αυτό επιφέρει 

σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας καθώς καταναλώνουν λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια. 
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Τύπος 

Πηγή 

ενέργειας 

Ισχύς 

(kW) 

Β. Απ. 

(-) 

EER 

(-) Ζώνη  

ΔΤ 

(0C) 

Ισχύς 

δικτύου 

διανομής 

Β. Απ. 

Δικτύου 

διανομής 

(-) 

Αερόψυκτη 

Α.Θ. Ηλεκτρισμός 2,50 1,00 4,50 Β 20,00 11,25 0,98 

Αερόψυκτη 

Α.Θ. Ηλεκτρισμός 2,50 1,00 4,50 Β 20,00 11,25 0,98 

Αερόψυκτη 

Α.Θ. Ηλεκτρισμός 2,50 1,00 4,50 Β 20,00 11,25 0,98 

 

Πίνακας 16. Χαρακτηριστικά Συστήματος Ψύξης μετά τις επεμβάσεις. 

 

Ο απλός ηλιακός συλλέκτης αντικαταστάθηκε με σύγχρονο επιλεκτικό ηλιακό συλλέκτη, 

επίσης το υδραυλικό δίκτυο του ηλιακού μονώθηκε καλά ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο οι 

απώλειες θερμότητας. Η αλλαγή του συλλέκτη είχε σαν αποτελέσματα την καλύτερη 

εκμετάλλευση της άμεσης αλλά και της διάχυτης ηλιακής ενέργειας από τον συλλέκτη. 

 

Τύπος Θέρμανση ΖΝΧ 

Συν α 

(-) 

Συν β 

(-) 

Επιφάνεια 

(m2)  γ (deg) β (deg) F_s (-) 

Επιλεκτικός 

επίπεδος Όχι Ναι 0,369 0,30 3.80 180,00 45,00 1,00 

 

Πίνακας 17. Χαρακτηριστικά Συστήματος Ηλιακού Συλλέκτη μετά τις επεμβάσεις. 

 

Αφού ολοκληρώθηκε η μελέτη της αποτιμήσεις της υπάρχουσας ενεργειακής κατάστασης αλλά 

και οι προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του διαμερίσματος, τα αποτελέσματα του 

Κ.ΕΝ.Α.Κ. tool εισήχθησαν στο πρόγραμμα του Τ.Ε.Ε. Κ.ΕΝ.Α.Κ. 

Τα αποτελέσματα του Τ.Ε.Ε. Κ.ΕΝ.Α.Κ. μας δείχνουν ότι η υφιστάμενη ενεργειακή κατάταξη 

του κτιρίου είναι στην Δ κατηγορία, ενώ μετά από τις προτάσεις της ενεργειακής αναβάθμισης η 

κατηγορία του κτιρίου ανέβηκε στην κατηγορία Β+. 
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Εικόνα 1. Αποτελέσματα Ενεργειακής Κατηγορίας του Κτιρίου. 

 

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από τα αποτελέσματα της παραπάνω εικόνας το 

διαμέρισμα μας μετά από τις προτάσεις της ενεργειακής αναβάθμισης η ενεργειακή του κατάταξη 

είναι σε κατηγορία υψηλότερη από αυτή του κτιρίου αναφοράς. Αυτό σημαίνει ότι το διαμέρισμα 

μας έχει καλύτερη ενεργειακή κατανάλωση και υψηλότερη εξοικονόμηση ενέργειας από τι το 

κτίριο αναφοράς. Στην εικόνα που ακολουθεί μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα των 

ενεργειακών απαιτήσεων , ενεργειακών καταναλώσεων ετησίως καθώς επίσης την κατανάλωση 

καυσίμων και τις αντίστοιχες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2. 
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Εικόνα 2. Ετήσια Αποτελέσματα Ενεργειακών Απαιτήσεων και Καταναλώσεων. 

 

Το Τ.Ε.Ε. Κ.ΕΝ.Α.Κ. μας δίνει την δυνατότητα να υπολογίσουμε την περίοδο αποπληρωμής 

της επένδυσης και τα λειτουργικά κόστη. 

 

 

 

Εικόνα 3. Περίοδος Αποπληρωμής και Λειτουργικά Κόστη. 

 

Το λειτουργικό κόστος του υφισταμένου κτιρίου ανέρχεται στα 1.429,20 ευρώ ενώ του κτιρίου 

αναφοράς στα 930,80 ευρώ, το κτίριο μας μετά τις επεμβάσεις έχει πολύ μικρό λειτουργικό κόστος 

στα 357,60 ευρώ. Το αρχικό κόστος της επένδυσης είναι περίπου στα 19.323,20 ευρώ προ Φ.Π.Α. 

και το ποσοστό της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας είναι αρκετά υψηλό της τάξεως του 

71,3%. Η περίοδος όμως αποπληρωμής της επένδυσης είναι 18 έτη και θεωρείται αρκετά μεγάλη. 
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Αφού ολοκληρώθηκε το στάδιο της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου στην συνέχεια έγινε 

η μελέτη της διαχείρισης έργου για την ολοκλήρωση των επεμβάσεων με σκοπό την επίτευξη του 

τελικού ενεργειακού στόχου. 

Η διαχείριση έργου (Project Management) έχει να κάνει με την διαχείριση των εργασιών οι 

οποίες θα λάβουν χώρα κατά την ολοκλήρωση των επεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση 

του διαμερίσματος, θα προγραμματιστούν ποιες εργασίες μπορούν να γίνουν παράλληλα για 

εξοικονόμηση χρόνου αλλά και κόστους.  

Το λογισμικό πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την διαχείριση του έργου είναι το 

Project Libre, ως πρώτη ενέργεια ήταν να εισάγουμε στο λογισμικό πρόγραμμα την οργάνωση 

των εργασιών. Όπως θα δούμε και στην παρακάτω εικόνα, η έναρξη των εργασιών έγινε με την 

εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης. Παράλληλα με τις εργασίες της 

εξωτερικής θερμομόνωσης έγιναν και οι εργασίες για την πλήρη μόνωση της ταράτσας, οι αυτές 

εργασίες μπορούν να εφαρμοστούν παράλληλα γιατί δεν επηρεάζει η μια την άλλη στην 

ολοκλήρωση τους, οπότε και μπορούμε να έχουμε εξοικονόμηση χρόνου. 

 

   

 

Εικόνα 4. Οργάνωση και Διαχείριση Εργασιών. 

 

Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα με την ολοκλήρωση των εργασιών της εξωτερική 

θερμομόνωσης και της πλήρης μόνωσης της ταράτσας μπορεί να ξεκινήσει η αντικατάσταση του 

συστήματος θέρμανσης. Κατά την διάρκεια των εργασιών αυτών μπορούν παράλληλα να γίνουν 

και οι εργασίες για την αντικατάσταση των αντλιών θερμότητας αλλά και οι εργασίες για την 

αντικατάσταση του ηλιακού θερμοσίφωνα. Έτσι και σε αυτήν την περίπτωση έχουμε 

εξοικονόμηση χρόνου από την στιγμή που η διαδικασία ολοκλήρωσης των εργασιών αυτών δεν  

επηρεάζει η μια την άλλη. 
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Εικόνα 5. Οργάνωση και Διαχείριση Εργασιών. 

 

Ως τελευταία εργασία είναι η αντικατάσταση των κουφωμάτων του διαμερίσματος, η εργασία 

αυτή ξεκινάει με το που ολοκληρωθούν όλες οι προηγούμενες εργασίες των επεμβάσεων 

εξοικονόμησης ενέργειας. Είναι η εργασία η οποία καθορίζει και την λήξη των 

προγραμματισμένων εργασιών και από αυτήν εξαρτάται και η συνολική διάρκεια της 

ολοκλήρωσης του έργου. 

Στον πίνακα που ακολουθεί θα δούμε την διάρκεια και το κόστος κάθε επέμβασης που 

εφαρμόστηκε για την ενεργειακή αναβάθμιση του διαμερίσματος, όπως και τις ημερομηνίες 

έναρξης και λήξης της κάθε μιας επέμβασης. 
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Name Cost Duration Start Finish 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 5860,00€ 10 days 10/16/17 8:00 AM 10/27/17 5:00 PM 

ΠΛΗΡΗΣ 

ΜΟΝΩΣΗ 

ΤΑΡΑΤΣΑΣ 6249,60€ 4 days 10/16/17 8:00 AM 10/19/17 5:00 PM 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 6979,20€ 2 days 11/2/17 8:00 AM 11/3/17 5:00 PM 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2542,32€ 3 days 10/30/17 8:00 AM 11/1/17 5:00 PM 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΝΤΛΙΩΝ 

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

ΑΕΡΑ – ΑΕΡΑ 

(SPLIT UNITS) 1501,92€ 1 day 11/1/17 8:00 AM 11/1/17 5:00 PM 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΗΛΙΑΚΟΥ 

ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ 886,48€ 1 day 11/1/17 8:00 AM 11/1/17 5:00 PM 

 

Πίνακας 18. Χρονική Διάρκεια και Κόστη Επεμβάσεων. 

 

Τέλος από το φύλλο αναφοράς του λογισμικού προγράμματος Project Libre μπορούμε να 

έχουμε συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα για την συνολική διάρκεια του έργου η οποία είναι 15 

εργασίες ημέρες (κάθε εργάσιμη μέρα έχει 8 εργάσιμες ώρες), την ημερομηνία έναρξης και λήξης 

των εργασιών που ήταν από τις 16/10/2017 στις 8:00 π.μ. έως τις 3/11/2017 στις 5:00 μ.μ., καθώς 

και το συνολικό κόστος των επεμβάσεων το οποίο ανέρχεται στις 24.019,52 ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Εικόνα 6. Φύλλο Αναφοράς Λογισμικού Προγράμματος Project Libre. 
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4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

 

Στην μελέτη της ενεργειακής αναβάθμισης του διαμερίσματος για την θερμομόνωση του 

κτιριακού κελύφους εφαρμόστηκε εξωτερική θερμομόνωση, η επιλογή σε σχέση με την 

εσωτερική θερμομόνωση έγινε γιατί με την εξωτερική θερμομόνωση αξιοποιείται η 

θερμοχωρητικότητα των δομικών υλικών καθώς και η αποφυγή θερμογεφυρών. Επίσης με την 

εξωτερική θερμομόνωση δεν έχουμε περιορισμό των εσωτερικών χώρων του διαμερίσματος. 

Στα αποτελέσματα της μελέτης παρατηρήθηκε ότι συντελεστής θερµοπερατότητας U-value της 

τοιχοποιίας είναι 0,85 W/m²K ενώ του σκυροδέματος είναι 1,00 W/m²K, με την εφαρμογή της 

εξωτερικής θερμομόνωσης του κτιριακού μας κελύφους οι συντελεστές θερµοπερατότητας 

μειωθήκαν σημαντικά σε 0,43 W/m²K για την τοιχοποιία και 0,49 W/m²K για το σκυρόδεμα.  

Η μείωση των συντελεστών είναι περίπου στο μισό μετά την εφαρμογή της εξωτερικής 

θερμομόνωσης σε σχέση με την αρχική κατάσταση. Σημαντικό είναι ότι οι συντελεστές δεν 

ξεπερνούν την μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή θερµοπερατότητας για την κλιματική Ζώνη Β σύμφωνα 

με τον Κ.Εν.Α.Κ. η οποία είναι 0,50 W/m²K. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να έχουμε σημαντική 

εξοικονόμηση ενέργειας τόσο κατά την περίοδο της θέρμανσης όσο και κατά την περίοδο της 

ψύξης, καθώς και καλύτερες συνθήκες θερμικής άνεσης των χρηστών του διαμερίσματος. 

Η εξωτερική θερμομόνωση, είναι γνωστή και ως θερμοπρόσοψη και είναι η εξωτερική 

θερμομόνωση των τοίχων (η θερμομόνωση των όψεων δηλαδή) ενός κτιρίου. Θα μπορούσε κανείς 

να πει ότι η εξωτερική θερμομόνωση, μοιάζει με ένα τζάκετ που φοράμε στο κτίριο μας, γύρω 

από όλες τις πλευρές του. Με αυτό τον τρόπο το κτίριο μας μένει προστατευμένο από τη ζέστη 

και το κρύο και πλέον η διαμονή στο κτίριο μας είναι πιο ευχάριστη όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, ενώ το κόστος για θέρμανση και δροσισμό μειώνεται σημαντικά λόγω της μεγάλης 

εξοικονόμησης ενέργειας.  

Η εξωτερική θερμομόνωση είναι μια πολύ σημαντική λύση για την ενεργειακή αναβάθμιση, τη 

θερμομόνωση, αλλά ακόμα και την ανακαίνιση παλιών κτιρίων όπως είναι το εξεταζόμενο 

διαμέρισμα μας, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αντικαταστήσει την συμβατική μόνωση (Μόνωση 

Διπλής Τοιχοποιίας και Μόνωση Σκυροδέματος), καθώς έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα. 

Μετά την εξωτερική θερμομόνωση του διαμερίσματος μας, θα διαπιστώσετε σημαντική 

διαφορά στους συντελεστές θερµοπερατότητας των δομικών στοιχείων και ένα πραγματικά 

θεαματικό μονωτικό αποτέλεσμα. Αυτό οφείλεται σε δυο βασικά χαρακτηριστικά, πρώτον, με την 

εξωτερική θερμομόνωση εξαλείφονται οι θερμογέφυρες από τα σημεία επαφής των δοκών και 

των υποστυλωμάτων με την τοιχοποιία. Για όσους δεν γνωρίζουν, θερμογέφυρες είναι τα σημεία 

όπου διακόπτεται το θερμομονωτικό υλικό, και αποτελούν σημαντική πηγή θερμικών απωλειών. 

Δεύτερο και σημαντικό χαρακτηριστικό είναι πως εφαρμόζεται η βασική αρχή, που λέει ότι “Η 

θερμομόνωση είναι πιο αποτελεσματική όταν τοποθετηθεί στο εξωτερικό τμήμα του κτιρίου”. Με 

αυτό τον τρόπο λοιπόν, γίνεται η αξιοποίηση της θερμοχωρητικότητας των δομικών υλικών όπως 

είπαμε στην αρχή με αποτέλεσμα να έχουμε σημαντική μείωση της κατανάλωση ενέργειας, τόσο 

για δροσισμό το καλοκαίρι όσο και για θέρμανση το χειμώνα. 

Οι περισσότεροι από τους οικοδομικούς κώδικες για εξοικονόμηση ενέργειας επικεντρώνονται 

στην ενίσχυση της μόνωσης και της αεροστεγανότητας του κελύφους του κτιρίου. Η μόνωση και 

η αεροστεγανότητα του κελύφους του κτιρίου μειώνει την απώλεια θερμότητας κατά τη διάρκεια 



84 
 

της περιόδου θέρμανσης, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση κατά την περίοδο ψύξης 

ανάλογα με τους τύπους κτιρίων λόγω των εσωτερικών θερμικών κερδών. 

Αυτή η μελέτη επανεξέτασε την επίδραση της ενίσχυσης της εξωτερικής μόνωσης στην 

κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη σε κτίρια με διάφορα επίπεδα εσωτερικής 

θερμότητας. 

Το πρότυπο για την εξωτερική θερμομόνωση θα πρέπει να εξαρτάται από το αν το κτίριο 

επηρεάζεται στον κτιριακό περίβλημα ή επηρεάζεται από την εσωτερική του χρήση  για να 

μειώσει τις απαιτήσεις ενεργειακής θέρμανσης και ψύξης του κτιρίου.[17] 

Στην δική μας μελέτη εφαρμόσαμε εξωτερική θερμομόνωση για την μείωση των θερμικών 

απωλειών, επίσης με την εφαρμογή της εξωτερικής θερμομόνωσης αποφεύγετε πιο ευκολά η 

υπερθέρμανση κατά την περίοδο της ψύξης  γιατί τα δομικά υλικά δεν έχουν άμεση επαφή με την 

ηλιακή ακτινοβολία ώστε να αποθηκεύσουν στην μάζα τους θερμότητα η οποία εν συνεχεία θα 

κατέληγε στο εσωτερικό του διαμερίσματος. 

Στο διαμέρισμα μας το πρότυπο για την εξωτερική θερμομόνωση επηρεαζόταν άμεσα από 

κτιριακό περίβλημα γιατί ήταν εντελώς αμόνωτο, πολύ σημαντικός παράγοντας για την 

εξοικονόμηση ενέργειας εκτός από την εξωτερική θερμομόνωση είναι και η ορθολογική χρήση 

της ενέργειας από τους χρήστες του διαμερίσματος. 

Η κατανάλωση ενέργειας ενός κτιρίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα χαρακτηριστικά του 

κελύφους του. Η θερμική απόδοση των εξωτερικών τοίχων αποτελεί βασικό παράγοντα για την 

αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του κατασκευαστικού τομέα και τη μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου. Η θερμομόνωση είναι αναμφισβήτητα ένας από τους καλύτερους 

τρόπους για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας λόγω τόσο της χειμερινής θέρμανσης όσο και 

της θερινής ψύξης. Τα μονωτικά υλικά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτό το σενάριο αφού 

η επιλογή του σωστού υλικού, το πάχος και η θέση του, επιτρέπουν την επίτευξη καλών συνθηκών 

θερμικής άνεσης και την επαρκή εξοικονόμηση ενέργειας. Οι θερμικές ιδιότητες είναι εξαιρετικά 

σημαντικές.[19] 

Στον διαμέρισμα μας εφαρμόστηκε περιμετρικά θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης  

πολυστερίνης EPS 80 πάχους 6 cm, το πάχος της ήταν αρκετό ώστε να επιτευχθεί σημαντική 

μείωση των συντελεστών θερµοπερατότητας (εντός ορίων Κ.Εν.Α.Κ. για Ζώνη Β) με αποτέλεσμα 

να βελτιωθεί αρκετά η θερμική άνεση των χρηστών και να αυξηθεί η εξοικονόμηση θερμικής και 

ψυκτικής ενέργειας. 

Το παρόν έγγραφο ανασκοπεί τη βιβλιογραφία σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας που 

μπορεί να επιτευχθεί με τη βελτιστοποίηση του σχήματος και της μορφής του κτιρίου, βελτίωση 

του κτιριακού κελύφους, βελτιωμένη αποδοτικότητα μεμονωμένων συσκευών που καταναλώνουν 

ενέργεια, συστήματα εναλλακτικής κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια και διαφωτισμένη 

συμπεριφορά των χρηστών και λειτουργία των δομικών συστημάτων. Τα ενεργειακά 

χαρακτηριστικά του κελύφους του κτιρίου περιλαμβάνουν τους συντελεστές από την αναλογία 

τοίχου - παραθύρου, τα επίπεδα μόνωσης των τοίχων και της οροφής, τη θερμική αντίσταση και 

τον συντελεστή ηλιακών θερμικών κερδών των παραθύρων, τον βαθμό αεροστεγανότητας για την 

αποτροπή ανεπιθύμητης ανταλλαγής αέρα μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού, και την 

παρουσία ή απουσία λειτουργικών παραθύρων που συνδέονται με τις διαβάσεις για παθητικό 

αερισμό. Η παροχή ενός κελύφους υψηλής απόδοσης είναι ο μοναδικός σημαντικός παράγοντας 

στον σχεδιασμό κτιρίων χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, όχι μόνο επειδή μειώνει τα φορτία 

θέρμανσης και ψύξης που πρέπει να ικανοποιεί το μηχανικό σύστημα, αλλά και επειδή επιτρέπει 

εναλλακτικά (και χαμηλής ενέργειας) συστήματα για την κάλυψη των μειωμένων φορτίων. Σε 

πολλές περιπτώσεις υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός με σημαντικά μεγαλύτερη απόδοση από 

αυτόν που χρησιμοποιείται σήμερα. Ωστόσο, η εξοικονόμηση που διατίθενται μέσω καλύτερων 

και εναλλακτικών συστημάτων που καταναλώνουν ενέργεια (όπως εναλλακτικά συστήματα 
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θέρμανσης, εξαερισμού, ψύξης και φωτισμού) είναι γενικά πολύ μεγαλύτερες από τις 

εξοικονομήσεις που μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση αποδοτικότερων συσκευών (όπως 

λέβητες, ανεμιστήρες, ψύκτες και λαμπτήρες). Επειδή η βελτίωση των κτιριακών κελυφών και τα 

βελτιωμένα συστήματα κτιρίων μειώνουν την ανάγκη για μηχανικό εξοπλισμό θέρμανσης και 

ψύξης, τα κτίρια με δραματικά χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας (50-75% εξοικονόμηση) 

συχνά δεν συνεπάγονται μεγαλύτερο κόστος κατασκευής από τον συμβατικό σχεδιασμό, 

αποφέροντας σημαντική ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας.[31] 

Πράγματι στο δικό μας διαμέρισμα μετά την ενίσχυση του κτιριακού κελύφους μειωθήκαν 

σημαντικά τα φορτία θέρμανσης και ψύξης, και σε συνδυασμός με την αντικατάσταση των 

συστημάτων θέρμανσης και ψύξης με αποδοτικότερες συσκευές, καθώς και με την σωστή τους 

διαστασιολόγηση πετύχαμε μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κατανάλωσης. 

Στην μελέτη του διαμερίσματος για την θερμομόνωση της ταράτσας εφαρμόστηκε η συμβατική 

μέθοδο θερμομόνωσης της στέγης, είναι γεγονός πως η ταράτσα είναι το τμήμα του κτιρίου με τις 

μεγαλύτερες θερμικές απώλειες, γι’ αυτό και είναι απαραίτητο ένα πλήρες σύστημα 

θερμομόνωσης. 

Η συμβατική μέθοδος λοιπόν που εξετάζουμε στην παρούσα διπλωματική εργασία, αποτελεί 

τον παραδοσιακό τρόπο και γίνεται ακριβώς αντίστροφα από την ανεστραμμένη, καθώς η 

θερμομονωτική στρώση μπαίνει κάτω από τη στεγανοποίηση. Η συμβατική μόνωση ταράτσας 

αποτελεί την πλέον συνήθη στη χώρα μας, με χαρακτηριστικό στοιχείο το ενιαίο και συμπαγές 

των διαφόρων στρωμάτων που την αποτελούν. Μάλιστα επειδή η στεγάνωση βρίσκεται πάνω από 

τη θερμομόνωση, αποτρέπουμε την ροή νερού κάτω από τη θερμομονωτική στρώση, ενώ είναι 

σημαντικό πως συνήθως οι ταράτσες που έχουν μονωθεί με αυτή τη μέθοδο, παρέχουν και την 

δυνατότητα βατότητας, δηλαδή την δυνατότητα να πατάμε σε αυτές. Γι’ αυτό το λόγο η συμβατική 

μέθοδος μόνωσης ταράτσας χρησιμοποιείται κατά κόρον για τη στεγάνωση των κοινών οικιακών 

κατασκευών, που σχεδόν όλα έχουν επίπεδες ταράτσες ή μικρής κλίσης. 

Η ταράτσα των κτιρίων είναι εκείνο το τμήμα της οικοδομής που δέχεται τις μεγαλύτερες 

επιβαρύνσεις από τις θερμοκρασιακές μεταβολές του περιβάλλοντος, αφού είναι εξ’ ολοκλήρου 

εκτεθειμένη σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Οι θερμικές απώλειες σε μια κοινή συμβατική 

κατασκευή χωρίς θερμομόνωση ή ελλιπώς θερμομονωμένο δώμα μπορούν να φτάσουν σε αρκετά 

υψηλό ποσοστό για του χώρους του τελευταίου ορόφου. Όπως έγινε αντιληπτό από την μελέτη 

της ενεργειακής αναβάθμισης του διαμερίσματος η θερμομόνωση στην ταράτσα μπορεί να 

συμβάλλει εμφανώς στην εξοικονόμηση ενέργειας σε μια κατασκευή, σε συνάρτηση μάλιστα, με 

την ανοδική πορεία της τιμής του πετρελαίου και της ηλεκτρικής ενέργειας τα τελευταία χρόνια. 

Σε γενικές γραμμές οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή ενός θερμομονωτικού υλικού 

λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα θερμομονωτική του επάρκεια (για παλαιό κτήριο) ή την 

ενεργειακή μελέτη (νέο κτήριο), είναι η κλιματική ζώνη (περιοχή) που βρίσκεται το κτίριό, η 

χρήση του και τα δομικά στοιχεία που αποτελείται. Η θερμομόνωση της ταράτσας θα πρέπει να 

γίνεται παράλληλα με την στεγανοποίηση της. 

Στα αποτελέσματα της μελέτης παρατηρήθηκε ότι συντελεστής θερµοπερατότητας U-value της 

ταράτσας είναι 0,95 W/m²K, με την εφαρμογή της συμβατικής θερμομόνωσης της ταράτσας ο 

συντελεστής θερµοπερατότητας μειώθηκε σημαντικά σε 0,40 W/m²K.  

Η μείωση του συντελεστή θερµοπερατότητας είναι μεγαλύτερη από το μισό μετά την 

εφαρμογή της συμβατικής μεθόδου θερμομόνωσης της ταράτσας σε σχέση με την αρχική 

κατάσταση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συντελεστής δεν ξεπερνά την μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή 

θερµοπερατότητας για την κλιματική Ζώνη Β σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ. η οποία είναι 0,45 

W/m²K. Οπότε και σε αυτήν την επέμβαση παρατηρήθηκε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας 

τόσο κατά την περίοδο της θέρμανσης όσο και κατά την περίοδο της ψύξης, καθώς και καλύτερες 

συνθήκες θερμικής άνεσης των χρηστών του διαμερίσματος. 
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Το παρόν έγγραφο ασχολείται με την οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση διαφόρων μέτρων 

εξοικονόμησης ενέργειας στον οικοδομικό τομέα, εστιάζοντας σε μια οικιακή μονοκατοικία στην 

Ελλάδα, δηλ. σε ένα τυπικό μεσογειακό κλίμα. Προκειμένου να εντοπιστούν τα μέτρα 

εξοικονόμησης ενέργειας που εκτός από τα ενεργειακά οφέλη μπορούν επίσης να αποφέρουν 

οικονομικά οφέλη, η μελέτη εξετάζει τα ακόλουθα μέτρα: όλα τα είδη μόνωσης, αναβάθμιση του 

συστήματος θέρμανσης, χρήση θερμικών ηλιακών συστημάτων, αναβάθμιση του φωτισμού, 

αναβάθμιση των ηλεκτρικών συσκευών, αναβάθμιση του συστήματος ψύξης. Οι μέθοδοι 

οικονομικής αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται για την κατάταξη των μέτρων εξοικονόμησης 

ενέργειας είναι η καθαρή παρούσα αξία, ο εσωτερικός ρυθμός απόδοσης, ο συντελεστής 

εξοικονόμησης προς επενδύσεις και η περίοδος αποπληρωμής. Έχει βρεθεί ότι μεταξύ των πιο 

αποτελεσματικών μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας είναι η αναβάθμιση του φωτισμού, η 

μόνωση της στέγης του κτιρίου και η εγκατάσταση ενός αυτόματου συστήματος ελέγχου 

θερμοκρασίας.[41] 

Στην έρευνα για την ενεργειακή αναβάθμιση του διαμερίσματος προέκυψε ότι η μόνωση της 

στέγης ότι όντως μια από τις αποτελεσματικότερες επεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας 

σε ένα κτίριο. Το οποίο συνεπάγεται λιγότερες θερμικές και ψυκτικές απώλειες που έχει σαν 

αποτέλεσμα την μείωση των εξόδων για θέρμανση και ψύξη, καθώς και την μείωση των εκπομπών 

του CO2 στην ατμόσφαιρα. 

Τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης έρευνας σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας στον οικιακό 

τομέα της Ιορδανίας χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της εξοικονόμησης ενέργειας σε 

κτίρια κατοικιών. Η θέρμανση χώρου αντιπροσωπεύει το 61% της συνολικής οικιακής 

κατανάλωσης ενέργειας με την κηροζίνη ως το πιο δημοφιλές καύσιμο που χρησιμοποιείται για 

τη θέρμανση. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι μόνο το 5,7% των κατοικιών στις αστικές 

περιοχές της Ιορδανίας έχει εφοδιαστεί με μόνωση τοίχων και κανένας με θερμομόνωση στέγης, 

τα φορτία θέρμανσης υπολογίστηκαν για ένα τυπικό σπίτι με διαφορετικά μονωτικά υλικά. 

Αποδείχθηκε ότι εξοικονόμηση ενέργειας έως 76,8% μπορεί να επιτευχθεί όταν χρησιμοποιείται 

πολυστυρένιο τόσο για μόνωση τοίχου όσο και στέγης.[48] 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί και παραπάνω η ταράτσα έχει της μεγαλύτερες θερμικές απώλειες, 

καθώς και είναι το τμήμα του κτιρίου το οποίο που δέχεται τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις από τις 

θερμοκρασιακές μεταβολές του περιβάλλοντος, αφού είναι εξ’ ολοκλήρου εκτεθειμένη σε όλες 

τις καιρικές συνθήκες. Κατά την περίοδο του καλοκαιριού δέχεται καθ’ όλη την διάρκεια της 

ημέρας την ηλιακή ακτινοβολία με αποτέλεσμα να αποθηκεύονται μεγάλα πόσα θερμικής 

ενέργειας στην μάζα της, τα οποία στην συνέχεια μεταφέρονται στο εσωτερικό του κτιρίου, και 

για τα οποία καλούνται οι αντλίες θερμότητας να αποβάλουν καταναλώνοντας ηλεκτρική 

ενέργεια. Κατά την περίοδο του χειμώνα ο θερμός αέρας λόγω μικρότερης πυκνότητας κινείται 

προς τα πάνω με συνέπεια να χάνονται σημαντικά ποσά θερμότητας από την στέγης. Έτσι με την 

μόνωση της ταράτσας έχουμε προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία κατά την θερινή περίοδο 

μειώνοντας τα θερμικά κέρδη, αλλά και μείωση των θερμικών απωλειών κατά του μήνες της 

περιόδου της θέρμανσης. 

Οι ανάγκες για θέρμανση στο εξεταζόμενο διαμέρισμα πριν τις επεμβάσεις καλύπτονταν από 

το αυτόνομο σύστημα θέρμανσης με λέβητα πετρελαίου θερμικής ισχύς 87,21 KW (75.000 

Kcal/h) με απόδοση 86% το οποίο καλύπτει παράλληλα όταν ζητηθεί τις θερμικές ανάγκες του Α΄ 

ορόφου, καθώς και τις ανάγκες του ισογείου. Το διαμέρισμα μας χρησιμοποιεί θερμαντικά 

σώματα αλουμινίου συνολικής εγκατεστημένης θερμικής ισχύος 24 KW (21.000 Kcal/h) καθώς 

και ένα ηλεκτρομπόιλερ 120 Liters με ηλεκτρική αντίσταση 4 KW, στο οποίο το νερό ζεσταίνεται 

είτε με την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας είτε από το σύστημα θέρμανσης μέσω σερπαντίνας. 
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Ως πρόταση για την αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης προτιμήθηκε η χρήση φυσικού 

αερίου, ο λέβητας που επιλέχτηκε ήταν επίτοιχος λέβητας φυσικού αερίου θερμικής ισχύος 28 

KW (24.000 Kcal/h) και με βαθμό απόδοσης 94% ο οποίος έχει και την δυνατότητα παροχής 

ΖΝΧ. Ο επίτοιχος λέβητας είναι σωστά διαστασιολογημένος σε σχέση με τον 

υπερδιαστασιολογημένο λέβητα πετρελαίου  για την κάλυψη των θερμικών αναγκών του 

διαμερίσματος.  

Το φυσικό αέριο θεωρείται η καθαρότερη πηγή ενέργειας μετά τις ανανεώσιμες, λόγω της 

ποιότητας της καύσης του και της χαμηλής περιεκτικότητας των καυσαερίων του σε ρυπογόνες 

ουσίες. Η χρήση του συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και 

δεν περιέχει ενώσεις του θείου που προκαλούν το φαινόμενο της όξινης βροχής. Έτσι, έχει πλέον 

επικρατήσει ως το κατεξοχήν καύσιμο των πόλεων που θέλουν να σέβονται το περιβάλλον και 

τους πολίτες τους. 

Επιπλέον, το φυσικό αέριο είναι εύκολο στη χρήση, άμεσα διαθέσιμο και βρίσκει ευρύτατη 

εφαρμογή στο σπίτι για τη θέρμανση, τα ζεστά νερά χρήσης ακόμα και στο μαγείρεμα εφόσον 

είναι επιθυμητό, εξασφαλίζοντας άνεση και οικονομία. Δεν απαιτείται εγκατάσταση δεξαμενής, 

ενώ απαλλάσσεστε από τις δυσάρεστες οσμές και τα υπολείμματα του πετρελαίου. 

Θα έλεγε κανείς ότι η επιλογή του φυσικού αερίου είναι μια πολύ συμφέρουσα επιλογή για την 

θέρμανση του διαμερίσματος μας που μας εξασφαλίζει μια εγκατάσταση θέρμανσης που θα 

λειτουργεί οικονομικά και με ασφάλεια 

Τα κτίρια έχουν άμεσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που κυμαίνονται από τη χρήση πρώτων 

υλών για την κατασκευή και ανακαίνιση τους έως την κατανάλωση φυσικών πόρων, όπως το νερό 

και τα ορυκτά καύσιμα, και η εκπομπή επιβλαβών ουσιών. Τα στοιχεία για την κατανάλωση 

θέρμανσης συλλέχθηκαν κατά τους ελέγχους 193 ευρωπαϊκών κτιρίων κατοικιών σε πέντε χώρες. 

Τα διαθέσιμα δεδομένα αναλύθηκαν προκειμένου να εκτιμηθεί η επίδραση της θερμικής μόνωσης 

του περιβλήματος, της ηλικίας και της κατάστασης του συστήματος θέρμανσης στην κατανάλωση 

θέρμανσης και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν. Περίπου το 38% των 

ελεγχόμενων κτηρίων έχουν ετήσια κατανάλωση θέρμανσης μεγαλύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο 

όρο (174,3 kWh/m2), περίπου το 30% των κτιρίων έχουν υψηλότερες εκπομπές αερίων από τους 

ευρωπαϊκούς μέσους όρους και το 23% των κτιρίων έχουν υψηλότερες εκπομπές στερεών 

αποβλήτων από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Τα πολωνικά κτίρια έχουν την υψηλότερη μέση 

κατανάλωση θέρμανσης (63% των κτιρίων υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο). Τα γαλλικά 

και τα πολωνικά κτίρια έχουν την υψηλότερη παραγωγή αέριων εκπομπών, ενώ τα πολωνικά 

κτίρια έχουν τις υψηλότερες εκπομπές στερεών αποβλήτων.[40] 

Το διαμέρισμα στην εργασία μας έχει ετήσια κατανάλωση θέρμανσης 129 kWh/m2 πριν την 

επέμβαση για την αλλαγή του συστήματος θέρμανσης από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο, από το 

λογισμικό πρόγραμμα του Τ.Ε.Ε. Κ.ΕΝ.Α.Κ. προκύπτει ότι το αντίστοιχο κτίριο αναφοράς θα είχε 

ετήσια κατανάλωση θέρμανσης 71,7 kWh/m2. Η επίτευξη της ετήσια κατανάλωσης θέρμανσης 

μετά την αλλαγή του σύστημα σε φυσικό αέριο στις 36,3 kWh/m2 είναι αρκετά κάτω από τον 

ευρωπαϊκό μέσο όρο της ετήσιας κατανάλωσης θέρμανσης που είναι 174,3 kWh/m2 αυτό σημαίνει 

ότι εξοικονομούνται μεγάλα ποσά ενέργειας και αντιστοίχως μειώνονται οι εκπομπές το CO2 στην 

ατμόσφαιρα. 

Με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, στην Ελλάδα 

εφαρμόστηκε πρόσφατα ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 από 

τον κατασκευαστικό τομέα. Δεδομένου ότι σχεδόν το 71% των ελληνικών κτιρίων 

κατασκευάστηκαν πριν από την εφαρμογή του πρώτου κανονισμού περί θερμικής μόνωσης, 

πρέπει να δοθεί έμφαση στο υπάρχον οικοδομικό απόθεμα. Επιπλέον, το 83% αυτού του 

αποθέματος αποτελείται από κτίρια κατοικιών, γεγονός που υποδεικνύει το μεγάλο δυναμικό 

εξοικονόμησης ενέργειας. Προκειμένου να προγραμματιστούν και να προωθηθούν τα αντίστοιχα 
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σενάρια ενεργειακής ανακαίνισης, πρέπει να διεξαχθεί διεξοδική ανάλυση του ελληνικού κτιρίου, 

ιδίως όσον αφορά το αστικό περιβάλλον. Για να επιτευχθεί αυτό, παρουσιάζεται μια ταξινόμηση 

της κυρίαρχης τυπολογίας κτιρίων πολυκατοικιών και μελετώνται χαρακτηριστικά 

παραδείγματα.[44] 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων στην χώρα μας αφορά κτίρια τα οποία κατασκευάστηκαν 

πριν την εφαρμογή του πρώτου κανονισμού θερμομόνωσης το 1979, στο ποσοστό αυτό ανήκει 

και το διαμέρισμα μας το οποίο κατασκευάστηκε το 1971. Όπως διαπιστώνεται και από τις 

προτεινόμενες επεμβάσεις για την ενεργειακή του αναβάθμιση και στο διαμέρισμα μας 

παρατηρήθηκε μεγάλο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την 

καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά του διαμερίσματος μετά την ολοκλήρωση των επεμβάσεων. 

Τα οικία κτίρια αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα του ευρωπαϊκού κτιρίου αποθέματος και είναι 

υπεύθυνα για την πλειοψηφία της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών CO2 του 

κτιριακού τομέα. Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει τα πιθανά οφέλη και καθορίζει τις 

προτεραιότητες των μεμονωμένων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας για τη μείωση της 

κατανάλωσης θέρμανσης σε οικιακά κτίρια της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης 

χώρων και της παραγωγής ζεστού νερού οικιακής χρήσης. Η ανάλυση διευκολύνεται με τη χρήση 

της διαθέσιμης Ελληνικής τυπολογίας για τα οικία κτίρια που αποτελείται από 24 τύπους κτιρίων, 

που προκύπτουν μετά από ταξινόμηση σε τρεις περιόδους κατασκευής, δύο μεγέθη κτιρίων και 

τέσσερις κλιματικές ζώνες. Το επίκεντρο είναι κυρίως η εφαρμογή των μέτρων εξοικονόμησης 

ενέργειας που έχουν χαμηλές επενδύσεις αρχικού κόστους και περίοδο μικρής απόσβεσης. 

Προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που θα ήταν πιο 

ελκυστικά για τους ιδιοκτήτες κτιρίων, χρησιμοποιούνται δύο κριτήρια επιλογής, δηλαδή η 

εξοικονόμηση ενέργειας πρωτογενούς θέρμανσης και η περίοδος απόσβεσης. Τέλος, τα 

προκαταρκτικά αποτελέσματα χρησιμοποιούνται ως μια εικόνα για την δυνητική μείωση των 

εκπομπών CO2 για το εθνικό κτιριακό απόθεμα κατοικιών.[50] 

Η αλλαγή του συστήματος θέρμανσης από τον λέβητα πετρελαίου στον επίτοιχο λέβητα 

φυσικού είναι μια επέμβαση ενεργειακής αναβάθμισης που από μόνη της δεν αποτελεί επένδυση 

υψηλού κόστους. Το κόστος της επέμβασης όπως είδαμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο ήταν του 

ύψους των 2.542,00€, το οποίο και θα αποσβεστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα αν 

αναλογιστούμε την διαφορά στην τιμή κατανάλωσης του πετρελαίου σε σχέση με το φυσικό αέριο 

το οποίο και είναι φθηνότερο. Η υπερδιαστασιολόγηση του παλαιού λέβητα σε συνδυασμό με τον 

χαμηλό βαθμό απόδοσης του είχαν ως αποτέλεσμα την μεγάλη κατανάλωση πετρελαίου, με τον 

καινούργιο επίτοιχο λέβητα η κατανάλωση είναι σαφώς μικρότερη τόσο λόγω της σωστής του 

διαστασιολόγησης όσο και σε συνδυασμό με τον υψηλό βαθμό απόδοσης του. 

Στο διαμέρισμα μας ήταν εγκατεστημένες τρεις αντλίες θερμότητας αέρα- αέρα (split-units) 

ψυκτικής ισχύος 2,50 kW (9.000 Btu/h) για το κάθε υπνοδωμάτιο, τα τρία κλιματιστικά ήταν 

παλαιάς τεχνολογίας τύπου on/off και αντικαταστάθηκαν με ισάριθμα κλιματιστικά νέας 

τεχνολογίας inverter. O συντελεστής απόδοσης της ψύξης Ε.Ε.R. στα συμβατικά κλιματιστικά 

παλαιού τύπου ήταν 2,00 ενώ μετά την αντικατάσταση τους με τα νέας τεχνολογίας inverter ο 

συντελεστής απόδοσης της ψύξης αυξήθηκε στο 4,50. 

Ο βαθμός απόδοσης E.E.R. είναι το πηλίκο της ψυκτικής απόδοσης δια της ηλεκτρικής 

ενέργειας που δαπανάται για να αποδοθεί, όσο μεγαλύτερο είναι το E.E.R. τόσο καλύτερη και η 

ενεργειακή αποδοτικότητα. Η επέμβαση αυτή μείωσε αρκετά την κατανάλωση πρωτογενούς 

ενέργειας για τις ανάγκες της ψύξης από 76,8 kWh/m2 που ήταν αρχικά πριν αντικατάσταση των 

συμβατικών κλιματιστικών στα 28,3 kWh/m2 με τα κλιματιστικά νέας τεχνολογίας. 

Αυτό που διαφοροποιεί τα κλιματιστικά inverter από τα υπόλοιπα (on/off) κλιματιστικά, είναι 

ότι τα κλιματιστικά inverter έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν την ισχύ τους σύμφωνα με τις 

ανάγκες του χώρου που καλούνται να ψύξουν ή να θερμάνουν.  

http://www.aenaos-sa.gr/air-condition-klimatistika
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Η ρύθμιση της ισχύος γίνεται αυτόματα από την πλακέτα ελέγχου του κλιματιστικού, η οποία 

ρυθμίζει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας  ανάλογα με την επιθυμητή θερμοκρασία που ορίσαμε 

στο χειριστήριο και την πραγματική θερμοκρασία χώρου. 

Τα παλιότερα, συμβατικά κλιματιστικά σταθερών στροφών, όταν έφταναν στα επιθυμητά 

επίπεδα θερμοκρασίας του κλιματιζόμενου δωματίου, τερμάτιζαν τη λειτουργία των εξωτερικών 

μονάδων τους. Αργότερα, όταν η θερμοκρασία στο χώρο μεταβάλλονταν πάλι, έκαναν 

επανεκκίνηση της εξωτερικής μονάδας. Αυτή ήταν μια κοστοβόρα διαδικασία διότι οι 

επαναλαμβανόμενες επανεκκινήσεις αύξαναν και την ποσότητα της ηλεκτρικής ισχύς που 

χρησιμοποιούσε η μονάδα κλιματισμού. Πλέον κάτι τέτοιο δε συμβαίνει χάρη στην τεχνολογία 

inverter. 

Έτσι, ένα on/off κλιματιστικό π.χ. 9.000 Btu/h, την ώρα που λειτουργεί αποδίδει 9.000 Btu/h 

και την ώρα που σταματάει να λειτουργεί αποδίδει 0 Btu/h (on/off) ενώ ένα κλιματιστικό inverter 

είναι σε θέση να ρυθμίζει την ισχύ του από π.χ. 1.000 Btu/h μέχρι και 9.000 Btu/h και να λειτουργεί 

διαρκώς σε χαμηλή ισχύ, χωρίς να πρέπει να ξεκινά και να σταματά συνεχώς την λειτουργία του. 

Η τεχνολογία inverter αφορά πιο συγκεκριμένα στον ηλεκτρικό κινητήρα που χρησιμοποιεί ο 

συμπιεστής της μονάδας κλιματισμού. Με την τεχνολογία αυτή η πλακέτα ελέγχου του 

κλιματιστικού μεταβάλλει τις στροφές περιστροφής του συμπιεστή και κατ’ επέκταση την 

αποδιδόμενη ισχύ του κλιματιστικού. 

Η ιδιαιτερότητα της τεχνολογίας αυτής είναι ότι «εναρμονίζει» την ταχύτητα του συμπιεστή 

με την θερμοκρασία του δωματίου συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη, ψυκτική ή θερμική, 

απόδοση της μονάδας κλιματισμού. 

Μόλις η μονάδα ξεκινήσει να λειτουργεί,  δουλεύει στη μέγιστη ισχύ μέχρι να φτάσει την 

θερμοκρασία την οποία έχουμε ρυθμίσει. Ένας εσωτερικός θερμοστάτης «ενημερώνει» την 

μονάδα όταν «αγγίξει» αυτά τα επίπεδα και τότε ελαττώνονται οι στροφές λειτουργίας. 

Η εξωτερική μονάδα δεν παύει τη λειτουργία της αλλά αντίθετα τη ρυθμίζει ανάλογα με τη 

θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου. Αυτό επιτυγχάνεται εξαιτίας του συμπιεστή μεταβλητής 

απόδοσης που διαθέτουν τα κλιματιστικά inverter, ο οποίος όταν δημιουργηθεί η επιθυμητή 

θερμοκρασία, ρυθμίζει ανάλογα τις στροφές λειτουργίας της εξωτερικής μονάδας. Έτσι η μονάδα 

λειτουργεί για συνεχόμενο χρόνο και στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο διατηρώντας τη θερμοκρασία 

του κλιματιζόμενου χώρου σταθερή χωρίς να δαπανείται παραπάνω ηλεκτρική ενέργεια. 

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα αποτελέσματα της έρευνας μας, ότι παρά το μεγαλύτερο κόστος 

αγοράς, τα κλιματιστικά τεχνολογίας inverter μακροπρόθεσμα συμφέρουν περισσότερο, μια που 

τα επιπλέον χρήματα θα γίνουν απόσβεση εξαιτίας της χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας κατά 

την λειτουργία του κλιματιστικού. 

Ο υπολογισμός του φορτίου ψύξης αποτελεί τη βάση για το σχεδιασμό των συστημάτων ψύξης 

των κτιρίων. Οι τρέχουσες μέθοδοι σχεδιασμού βασίζονται συνήθως σε καθοριστικά φορτία 

ψύξης, τα οποία λαμβάνονται με τη χρήση παραμέτρων σχεδιασμού ή πληροφοριών. Ωστόσο, 

αυτές οι παράμετροι περιέχουν αβεβαιότητες και θα είναι διαφορετικές από αυτές που 

χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του σχεδιασμού όταν τίθεται σε λειτουργία το σύστημα 

ψύξης. Το πραγματικό προφίλ φορτίου ψύξης θα αποκλίνει από εκείνο που προβλεπόταν στο 

σχεδιασμό. Με την εξέταση των αβεβαιοτήτων αυτών των παραμέτρων, μπορεί να βελτιωθεί το 

μέγεθος και η διαμόρφωση του συστήματος ψύξης. Σε αυτή τη μελέτη προτείνεται μια μέθοδος 

βελτιστοποίησης σχεδιασμού εξετάζοντας τις αβεβαιότητες που σχετίζονται με τον υπολογισμό 

του φορτίου ψύξης. Επιπτώσεων που προκαλούνται από τις αβεβαιότητες των εννέα παραγόντων, 

συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών καιρικών συνθηκών, των εσωτερικών πηγών θερμότητας 

και των εσωτερικών σημείων ρύθμισης. Αναλύεται η κατανομή φορτίου ψύξης. Το υπερμεγέθη 

πρόβλημα εξηγείται από την άποψη των αβεβαιοτήτων. Παρουσιάζοντας την πιθανότητα 

κατανομής του φορτίου ψύξης και του δυνητικού κόστους κεφαλαίου, η προτεινόμενη μέθοδος 
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μπορεί να καθορίσει την ικανότητα του συστήματος ψύξης με ποσοτική εμπιστοσύνη. Επίσης, 

διεξάγεται σύγκριση μεταξύ των συστημάτων ψύξης με διαφορετικές διαμορφώσεις. Με τις 

κατανομές της ενεργειακής τους κατανάλωσης, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων μπορούν να 

επιλέξουν τη βέλτιστη διαμόρφωση με βάση την ποσοτικοποιημένη εμπιστοσύνη.[6] 

Πολύ σημαντικό ρόλο στον υπολογισμό των φορτίων ψύξης για την επιλογή των κατάλληλων 

κλιματιστικών στο διαμέρισμα μας είχε η θέση του διαμερίσματος, ο προσανατολισμός του, οι 

εξωτερικές σκιάσεις, τα χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων, το είδος των τζαμιών κτλ. 

Επίσης πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν η ισχύς του φωτισμού και ηλεκτρικού εξοπλισμού, 

το είδος της χρήσης του χώρου καθώς και το πλήθος των χρηστών.  

Ένα μοντέλο και μια αντίστοιχη αριθμητική διαδικασία, με βάση τη μέθοδο πεπερασμένων 

διαφορών, έχουν αναπτυχθεί για την πρόβλεψη της θερμικής συμπεριφοράς των κτιρίων υπό την 

επίδραση όλων των πιθανών θερμικών φορτίων και της "καθοδήγησης" του συστήματος ελέγχου 

ψύξης σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις θερμικής άνεσης. Χρησιμοποιώντας την αναπτυχθείσα 

διαδικασία έχουν διεξαχθεί αναλύσεις σχετικά με τις επιδράσεις του τρόπου λειτουργίας του 

θερμοστάτη και της ισχύς ψύξης σε σχέση με το χρόνο, την ολική κατανάλωση ενέργειας ψύξης 

για την ιδανική ψύξη χώρου, καθώς και για διάφορες συνήθεις περιπτώσεις που συνήθως 

συναντούμε, προσπαθώντας έτσι να βρούμε τρόπους μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας ψύξης. 

Τα αποτελέσματα οδηγούν σε προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας έως και 10%. Οι εκτεταμένες 

συγκρίσεις μεταξύ των ιδανικών και των διαφόρων πραγματικών τρόπων ψύξης έδειξαν μικρές 

διαφορές στην εικοσιτετράωρη κατανάλωση ενέργειας ψύξης. Λόγω της παραπάνω 

ευρεσιτεχνίας, οι λεπτομερείς ιδανικές προβλέψεις ψύξης μας αποκτούν μεγάλη αξία και μπορούν 

να θεωρηθούν ως βάση για τη σύγκριση με τις πραγματικές περιπτώσεις. Μπορούν επίσης να 

παρέχουν μια καλή εκτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας που λαμβάνεται εάν αποφασίσουμε να 

αυξήσουμε τη θερμοκρασία του σημείου ρύθμισης του θερμοστάτη. Ως εκ τούτου, καθώς η 

έκταση της εξοικονόμησης ενέργειας ψύξης είναι γνωστή εκ των προτέρων, μπορεί κανείς να 

αποφασίσει αν (και πόσο) αξίζει να αυξήσει τη θερμοκρασία του θερμοστάτη σε βάρος της 

θερμικής άνεσης. Όλα τα αποτελέσματα της μελέτης, τα οποία αναφέρονται στα τυπικά κτίρια της 

Αθήνας κατά τη διάρκεια της τυπικής καλοκαιρινής ημέρας στην Αθήνα, κάτω από τις συνήθεις 

σειρές θερμικών φορτίων, μπορεί να ισχύουν σε άλλες περιοχές με παρόμοιες συνθήκες.[56] 

Τα νέας τεχνολογίας κλιματιστικά inverter όπως προαναφέρθηκε μπορούν να εξοικονομήσουν 

μεγάλα ποσά ενέργειας, καθώς ανάλογα με την επιθυμητή θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου 

γίνεται και η ρύθμιση των στροφών του συμπιεστή για την διατήρηση της θερμοκρασίας στα 

επιθυμητά επίπεδα. Σημαντικός παράγοντας είναι και η ορθολογική χρήση της ενέργειας από τους 

χρήστες, έτσι με την αύξηση της θερμοκρασίας του θερμοστάτη ο χώρος θα αποκτήσει 

γρηγορότερα την επιθυμητή θερμοκρασία που σημαίνει ότι η μονάδα του συμπιεστή θα μειώσει 

στροφές με αποτελέσματα λιγότερης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Οι θερμοκρασίες του αέρα στις αστικές περιοχές συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω του 

φαινόμενου της αστικής θερμονησίδας και της αναμφισβήτητης θέρμανσης της χαμηλότερης 

ατμόσφαιρας τις τελευταίες δεκαετίες. Οι παρατηρούμενες υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος 

οξύνουν τη ζήτηση ενέργειας στις πόλεις, επιδεινώνουν τις αστικές συνθήκες άνεσης, θέτουν σε 

κίνδυνο τον ευάλωτο πληθυσμό και ενισχύουν τα προβλήματα ρύπανσης, ειδικά σε περιοχές με 

θερμές κλιματολογικές συνθήκες. Η παρούσα εργασία αναλύει 40 χρόνια ωριαίες σειρές 

δεδομένων από εννέα μετεωρολογικούς σταθμούς στην Ελλάδα για να κατανοήσουν τις 

επιδράσεις της θερμοκρασίας του αέρα και της σχετικής υγρασίας στην κατανάλωση ενέργειας 

των κτιρίων. Χρησιμοποιώντας ένα τυπικό κτίριο γραφείων, η ανάλυση έδειξε ότι για την υπό 

εξέταση περίοδο το φορτίο θέρμανσης στον ελληνικό κατασκευαστικό τομέα μειώθηκε κατά 

περίπου 1 kWh/m2 ανά δεκαετία, ενώ το φορτίο ψύξης αυξήθηκε κατά περίπου 5 kWh / m2 ανά 

δεκαετία. Το φαινόμενο αυτό έχει σημαντικές περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές 
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συνέπειες, οι οποίες θα ενισχυθούν τις επόμενες δεκαετίες λόγω των αναμενόμενων 

ανθρωπογενών κλιματικών αλλαγών σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή.[45] 

Στην Ελλάδα οι αστικές περιοχές και κυρίως η Αθήνα όπου στο σύνολο της είναι αρκετά 

πυκνοκατοικημένη με ελάχιστο πράσινο και μεγάλο όγκο τσιμέντου αυτό έχει ως συνέπεια στην 

μάζα των δομικών στοιχείων των κτιρίων να αποθηκεύονται μεγάλα ποσά θερμότητας κατά την 

καλοκαιρινή περίοδο δημιουργώντας μια αποπνιχτική ατμόσφαιρα. Για την αντιμέτωπή του 

φαινομένου ολοένα και αυξάνεται η χρήση των κλιματιστικών για την επίτευξη θερμικής άνεσης 

με αποτέλεσμα να καταναλώνονται μεγάλα ποσά ενέργειας και να αυξάνονται οι εκπομπές του 

CO2 στην ατμόσφαιρα. Η επιλογή κλιματιστικών νέας τεχνολογίας πως εφαρμόσαμε στο 

διαμέρισμα μας, με σωστή διαστασιολόγηση ανάλογα τις ανάγκες του χώρου και των χρηστών 

καθώς και η ορθή λειτουργία τους είναι απαραίτητη προς όφελος της εξοικονόμησης ενέργειας. 

Στο διαμέρισμα μας κατά την φάση της ενεργειακής του αναβάθμισης κρίθηκε απαραίτητο η 

αντικατάσταση του ηλιακού θερμοσίφωνα παλαιού τύπου (με συλλέκτη μαύρης βαφής) με νέας 

τεχνολογίας ηλιακό θερμοσίφωνα επιλεκτικής επιφάνειας (επίστρωση τιτανίου). Ο συντελεστής 

αξιοποίησης της ακτινοβολίας αυξήθηκε από 0,344 που ήταν στην αρχική κατάσταση σε 0,369 

μετά την αναβάθμιση του ηλιακού συστήματος, με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη αξιοποίηση της 

ηλιακής ακτινοβολίας για την παραγωγή ΖΝΧ. 

Για να μεγιστοποιηθεί η απορροφούμενη ηλιακή ενέργεια, επιχρίεται το πάνω μέρος της 

επιφάνειας του συλλέκτη με μαύρο χρώμα. Το μαύρο χρώμα ενώ εκπληρεί θαυμάσια το ρόλο του 

στη φάση της απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας, παρουσιάζει υψηλό συντελεστή εκπομπής, 

πρακτικά ίσο με εκείνο της απορρόφησης, στις θερμοκρασίες που πρακτικά αναπτύσσονται πάνω 

στη επιφάνεια του συλλέκτη με αποτέλεσμα να μεταδίδεται αυξημένη θερμότητα, με ακτινοβολία, 

προς το περιβάλλον. 

Για την ελάττωση αυτής της απώλειας που είναι σημαντική στον ηλιακό συλλέκτη εφαρμόζεται 

πάνω στη μεταλλική επιφάνεια του συλλέκτη, με ηλεκτρολυτική επικάθηση μια πολύ λεπτή 

επιλεκτική στρώση, που παρουσιάζει διαφορετικό συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο και 

μάλιστα πολύ μικρότερο από το συντελεστή απορρόφησης στο μήκος κύματος (πρακτικά 0.4 έως 

2.5 μm) της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας. Έτσι δημιουργείται η επιλεκτική επιφάνεια με 

καλύτερα αποτελέσματα στο βαθμό απόδοσης του ηλιακού συλλέκτη. 

Οι επιλεκτικοί συλλέκτες του ηλιακού θερμοσίφωνα, συγκρινόμενοι με τους απλούς ηλιακούς 

συλλέκτες, αποδίδουν περισσότερο κατά 15% – 30% . Οι επιλεκτικοί συλλέκτες με ειδική 

επίστρωση τιτανίου, είναι η νέα γενιά ηλιακών συλλεκτών και μας προσφέρουν απορρόφηση της 

άμεσης και έμμεσης ακτινοβολίας, ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών, καλύτερη απόδοση 

και μεγαλύτερη οικονομία. 

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες είναι από τις πιο απλές και αποδοτικές συσκευές που χρησιμοποιούν 

πράσινη ενέργεια. Εξασφαλίζουν οικονομία με τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας, και συμβάλλουν σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος αφού χάρη σε αυτούς 

αποφεύγεται η έκλυση δεκάδων τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Αν 

αναλογιστούμε πως για ένα μόνο ντους με νερό που έχει θερμανθεί με ηλεκτρικές συσκευές 

εκλύονται περίπου τρία κιλά διοξειδίου του άνθρακα. 

Τα συστήματα ηλιακής ενέργειας είναι σήμερα τα πιο ευρέως εγκατεστημένα συστήματα 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα των κτιρίων σε μια προσπάθεια να μειωθεί η 

κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων. Το παρόν έγγραφο διερευνά το ηλιακό δυναμικό όσον αφορά 

τη φωτοβολταϊκή και ηλιακή θερμική χρήση σε τυπικά κτίρια κατοικιών, προκειμένου να 

εντοπίσει τον αντίκτυπό τους στα σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης κτίρια. 

Διαφορετικές επιλογές σχετικά με την εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών και ηλιακών 

συστημάτων συνδυασμού σε διάφορες τοποθεσίες και κλιματικές συνθήκες αξιολογούνται τόσο 

από τεχνική όσο και από οικονομική άποψη. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σε όλες τις 
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περιπτώσεις, τα φωτοβολταϊκά είναι σε θέση να καλύψουν την ετήσια ζήτηση ηλεκτρικής 

ενέργειας ενός κτιρίου κατοικιών με περίοδο αποπληρωμής μικρότερη των 7 ετών. Στην 

περίπτωση των συστημάτων ηλιακής θέρμανσης, η περίοδος απόσβεσης κυμαίνεται μεταξύ 5,5 

και 6,5 έτη σε σύγκριση με ένα συμβατικό λέβητα θέρμανσης πετρελαίου και 9 έτη σε σύγκριση 

με ένα λέβητα φυσικού αερίου, παρέχοντας τουλάχιστον το 50% της συνολικής ζήτησης 

θέρμανσης των κτιρίων. Συνολικά, τα συστήματα ηλιακής ενέργειας μπορούν να καλύψουν 

τουλάχιστον το 76% της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας σε οικιστικά κτίρια αποδεικνύοντας ότι 

αποτελούν βιώσιμη λύση για τα σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης κτίρια.[53] 

Αν υπολογίσουμε ότι ο μέσος χρόνος απόσβεσης, του κόστους επένδυσης ενός ηλιακού 

θερμοσίφωνα είναι 4 έτη, ανάλογα βέβαια με τις ισχύουσες τιμές κόστους της ηλεκτρικής 

ενέργειας και τον μέσο χρόνο ζωής ενός ηλιακού θερμοσίφωνα που είναι 17 έτη εφόσον γίνεται 

τακτική συντήρηση, τότε θα έχουμε για 13 έτη εντελώς δωρεάν ΖΝΧ.  

Το διαμέρισμα μας συνεισφέρει στην εξοικονόμηση ενέργειας με την χρήση του ηλιακού 

θερμοσίφωνα, που για την Ελλάδα η εξοικονόμηση που ήδη συντελείται σε εθνικό επίπεδο είναι πολύ 

σημαντική. Οι εγκατεστημένοι ηλιακοί θερμοσίφωνες εξοικονομούν ήδη 1,1 δισεκατομμύρια 

κιλοβατώρες το χρόνο, όση ενέργεια παράγει δηλαδή ένας συμβατικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής, 

ισχύος 200 μεγαβάτ. Χωρίς τους ηλιακούς θερμοσίφωνες θα υπήρχε ένα σημαντικό έλλειμμα ισχύος, 

ιδιαίτερα στα απομονωμένα ηλεκτρικά δίκτυα των νησιών που θα αντιμετώπιζαν έτσι συχνές διακοπές 

ρεύματος, ιδίως κατά την καλοκαιρινή τουριστική περίοδο. 

Αποτρέπεται η έκλυση μεγάλων ποσοτήτων ρύπων που επιβαρύνουν το περιβάλλον και τη 

δημόσια υγεία, καθώς και την κατανάλωση ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και κατά συνέπεια οι 

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2 που προκαλούν τις παγκόσμιες κλιματικές αλλαγές. Ένας 

τυπικός ηλιακός θερμοσίφωνας όπως αυτός που χρησιμοποιήθηκε στο διαμέρισμα μας για οικιακή 

χρήση, παράγει στην Ελλάδα ετησίως 840-1.080 κιλοβατώρες και αποσοβεί την έκλυση 925-

1.200 κιλών CO2 το χρόνο, όσο δηλαδή θα απορροφούσε 1,5 στρέμμα δάσους. 

Μια από την συνηθέστερες επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης είναι η αντικατάσταση των 

κουφωμάτων στα υφιστάμενα κτίρια, με σκοπό την μείωση των ενεργειακών απωλειών και κατά 

συνέπεια και των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα, και της διείσδυσης αέρα. Στο διαμέρισμα μας 

πριν τις επεμβάσεις τα κουφώματα του κτιριακού κελύφους ήταν από μεταλλικό πλαίσιο χωρίς 

θερμοδιακοπή με μονό υαλοπίνακα και συντελεστή θερµοπερατότητας U-value 5,96 W/m²K 

καθώς και από μεταλλικό πλαίσιο χωρίς θερμοδιακοπή με διπλό υαλοπίνακα και συντελεστή 

θερµοπερατότητας U-value 3,64 W/m²K. Το ποσοστό του πλαισίου σε σχέση με την συνολική 

επιφάνεια του κουφώματος ήταν 20%, και η διείσδυση αέρα από κουφώματα 168,22 m3/h. 

Τα υφιστάμενα κουφώματα του διαμερίσματος αντικαταστάθηκαν με νέα ενεργειακά 

κουφώματα βαρέων τύπου με διπλό υαλοπίνακα με επίστρωση μεμβράνης χαμηλής εκπομπής 

(low-e) και ευγενές αέριο Argon, το μεταλλικό πλαίσιο περιέχει θερμοδιακοπή από πλάκες 

πολυαμιδίου 24 mm. Ο συντελεστής θερµοπερατότητας U-value των κουφωμάτων μειώθηκε στο 

1,40 W/m²K και η διείσδυση αέρα από κουφώματα 62 m3/h. 

Μια ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων όπως είναι 

το δικό μας διαμέρισμα, λιγότερο ή περισσότερο παλιών, αποτελεί η αντικατάσταση των 

κουφωμάτων τους (με την κακή αεροστεγανότητα και τους μονούς υαλοπίνακές τους) με 

σύγχρονα, ενεργειακά αποδοτικά κουφώματα με πιστοποιημένες ιδιότητες. 

Σε πολλές περιπτώσεις λόγω της κακής εφαρμογής των παλαιών κουφωμάτων παραμένουν 

ανοιχτές χαραμάδες μέσα από τις οποίες περνάει ο εξωτερικός κρύος αέρας. Αποτέλεσμα αυτής 

της διείσδυσης του αέρα από παράθυρα και πόρτες μέσα σε ένα χώρο είναι να αυξάνονται οι 

θερμικές απώλειες και να δημιουργούνται ρεύματα αέρα τα οποία δυσκολεύουν την επίτευξη 

συνθηκών θερμικής άνεσης. Η χρήση σύγχρονων, υψηλών ενεργειακών προδιαγραφών, 

κουφωμάτων οδηγεί στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη, στη 



93 
 

βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης αλλά και στη μείωση της ηχορύπανσης από τους 

δρόμους στο εσωτερικό του κτιρίου. 

Τα ενεργειακά κουφώματα αυτά είναι συνδυασμός θερμομονωτικών πλαισίων ώστε να 

αποφεύγονται οι θερμογέφυρες, όπως τα μεταλλικά πλαίσια με θερμοδιακοπή και ενεργειακά 

αποδοτικών υαλοπινάκων (διπλοί υαλοπίνακες, αυξημένο πάχος διακένου μεταξύ τους, χαμηλού 

συντελεστή εκπομπής, κα.). Παράλληλα, η καλή συναρμογή μεταξύ των υαλοπινάκων και του 

πλαισίου μειώνει τις απώλειες αερισμού στο ελάχιστο και επιτυγχάνει υψηλά επίπεδα 

υδατοστεγανότητας. 

Η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται με την αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα 

εξαρτάται από τη χρήση του κτηρίου, τα αρχιτεκτονικά του χαρακτηριστικά και το κλίμα της 

περιοχής. Σε κάθε περίπτωση όμως, η αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με μονούς 

υαλοπίνακες, με νέα, τα οποία διαθέτουν διπλούς υαλοπίνακες και θερμομονωτικό πλαίσιο όπως 

είναι αυτά τα οποία εφαρμοστήκαν στο διαμέρισμα μας οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας αρκετά 

υψηλή, ενώ η βελτίωση της θερμικής άνεσης των χρηστών του διαμερίσματος είναι, χειμώνα-

καλοκαίρι πολύ σημαντική, εξαφανίζοντας το χειμώνα φαινόμενα συμπύκνωσης υδρατμών στα 

παράθυρα και μειώνοντας την υπερθέρμανση του χώρου το καλοκαίρι. 

Σημαντικό ρόλο στη μείωση των απωλειών ενός κουφώματος παίζει η σωστή εφαρμογή κατά 

την τοποθέτησή του ή οποία πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και 

τις οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή. Οι υαλοπίνακες χαμηλής εκπομπής (low-e) που 

τοποθετήθηκαν στα κουφώματα του διαμερίσματος μας αποτελούνται από δύο υαλοπετάσματα. 

Το εσωτερικό υαλοπέτασμα είναι ένας συμβατικός μονός υαλοπίνακας, ενώ στην εσωτερική 

επιφάνεια του εξωτερικού υαλοπίνακα έχει επιστρωθεί αόρατη σύνθεση μεταλλικών στοιχείων. 

Είναι η αποκαλούμενη χαμηλής εκπομπής επίστρωση (low-e), η οποία εμφανίζει υψηλή 

ανακλαστικότητα στο υπέρυθρο τμήμα της ακτινοβολίας. Μεταξύ των δύο υαλοπινάκων στα 

καινούργια κουφώματα που εφαρμοστήκαν στο διαμέρισμα μας  υπάρχει ευγενές αέριο Argon. Η 

χαμηλής εκπομπής επίστρωση (low-e) αντανακλά τη θερμότητα απ' όπου και αν αυτή προέρχεται. 

Το χειμώνα προς το εσωτερικό του κτιρίου, κρατώντας τη ζέστη στον εσωτερικό χώρο και το 

καλοκαίρι προς το εξωτερικό του κτηρίου. 

Το υπάρχον οικοδομικό απόθεμα στις ευρωπαϊκές χώρες αντιπροσωπεύει πάνω από το 40% 

της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), εκ των 

οποίων η οικιακή κατανάλωση αντιπροσωπεύει το 63% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης 

στον τομέα των κτιρίων. Κατά συνέπεια, η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων μπορεί 

να αποτελέσει ένα σημαντικό μέσο στις προσπάθειες για την ανακούφιση της εξάρτησης από 

εισαγωγές ενέργειας στην ΕΕ (επί του παρόντος περίπου 48%) και συμμόρφωση με το 

πρωτόκολλο του Κιότο για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό είναι επίσης 

σύμφωνο με την ευρωπαϊκή οδηγία (οδηγία 2002/91/EΚ) για την ενεργειακή απόδοση των 

κτιρίων, η οποία εξετάζεται επί του παρόντος σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το παρόν έγγραφο 

παρουσιάζει μια επισκόπηση του κτιριακού συγκροτήματος κατοικιών της ΕΕ και επικεντρώνεται 

στα ελληνικά κτίρια. Επεξεργάζεται τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 

των προτεραιοτήτων για μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στα ελληνικά κτίρια κατοικιών για τη 

μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις εκπομπές CO2, μέσω της εφαρμογής ενός 

ρεαλιστικού και αποτελεσματικού εθνικού σχεδίου δράσης. Ένα σημαντικό εμπόδιο που έπρεπε 

να ξεπεραστεί ήταν η ανάγκη να γίνουν οι κατάλληλες υποθέσεις για την έλλειψη λεπτομερών 

πρωτογενών δεδομένων. Κατά συνέπεια, μια ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση των 

διασκορπισμένων εθνικών δεδομένων οδήγησε σε μια ρεαλιστική αξιολόγηση των υφιστάμενων 

κτιρίων κατοικιών και της κατανάλωσης ενέργειας. Αυτή είναι η πρώτη φορά που αυτό το είδος 

συγκεντρωτικών δεδομένων παρουσιάζεται σε εθνικό επίπεδο.  
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Διαπιστώθηκαν διάφορα σενάρια εξοικονόμησης ενέργειας και ο αντίκτυπός τους στη μείωση 

των εκπομπών CO2. Κατά συνέπεια, τα πιο αποτελεσματικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας είναι 

η μόνωση των εξωτερικών τοίχων (εξοικονόμηση ενέργειας 33-60%), η προστασία από τις 

καιρικές συνθήκες των ανοιγμάτων (16-21%), η εγκατάσταση παράθυρων με διπλά τζάμια (14-

20%), Λέβητες κεντρικής θέρμανσης (10-12%) και η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για την 

παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (50-80%).[21] 

Στο δικό μας διαμέρισμα στο οποίο γίνεται η έρευνα για την ενεργειακή του αναβάθμιση 

παρατηρήθηκε ότι από την αντικατάσταση των κουφωμάτων περιορίστηκε κατά πολύ η διείσδυση 

του αέρα με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η αεροστεγανότητα του κτιρίου, καθώς και με την μείωση 

του συντελεστή θερµοπερατότητας αυξήθηκε η θερμική αντίσταση των κουφωμάτων με 

αποτέλεσμα να μειωθούν οι θερμικές απώλειες. Όλα αυτά συνεισφέρουν στην εξοικονόμηση 

ενέργειας του διαμερίσματος, το ακριβές ποσό της εξοικονόμησης ενέργειας αν η αντικατάσταση 

των κουφωμάτων αποτελούσε την μόνη επέμβαση ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου δεν 

μπορούμε στην παρούσα έρευνα να το προσδιορίσουμε, πάντως το πιθανότερο θα ήταν να είναι 

περίπου 14-20%, χωρίς αυτό να είναι απόλυτα δεσμευτικό. 

Τα συνολικά αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από το σύνολο των επεμβάσεων για την 

ενεργειακή αναβάθμιση του διαμερίσματος μας δείχνουν, ότι το διαμέρισμα μας από την 

ενεργειακή κατηγορία Δ (225,3 kWh/m2) ανέβηκε στην ενεργειακή κατηγορία Β+ (64,6 kWh/m2). 

Αυτό σημαίνει ότι εξοικονομεί μεγαλύτερα ποσά ενέργειας από το κτίριο αναφοράς (126,5 

kWh/m2) με αποτέλεσμα να καταναλώνει και λιγότερη ενέργεια. 

Πιο συγκεκριμένα η κατανάλωση ενέργειας για την θέρμανση μετά από τις επεμβάσεις της 

ενεργειακής αναβάθμισης μειώθηκε από 129 kWh/m2 στα 36,3 kWh/m2 , της ψύξης από 76,8 

kWh/m2 στα 28,3 kWh/m2, των ΖΝΧ από 19,5 kWh/m2 στις 0 kWh/m2 λόγω της χρήσης ηλιακού 

θερμοσίφωνα. Η συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργεια ανά τελική χρήση μειώθηκε από 

τα 225,3 kWh/m2 στα 64,6 kWh/m2 , η συνολική αυτή μείωση είχε αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 

πρωτογενούς ενέργειας 160,7 kWh/m2. Η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας φτάνει στο 

71,3% μετά τον σύνολο των επεμβάσεων, η τιμή της εξοικονόμησης ενέργειας προσδιορίζεται 

στα 1,2 €/ kWh, επίσης πολύ μεγάλη μείωση σημειώθηκε στις εκπομπές CO2 η οποία ήταν 47,3 

Kg/m2. 

Αξιοσημείωτη είναι και η μεγάλη μείωση του λειτουργικού κόστους του διαμερίσματος μας, 

το κόστος λειτουργίας πριν τις επεμβάσεις ήταν 1.429,20 ευρώ ετησίως, ενώ με την ολοκλήρωση 

των επεμβάσεων το κόστος λειτουργίας μειώθηκε στα 357,60 ευρώ ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι 

το διαμέρισμα μας εξοικονομεί ένα αρκετά σημαντικό ποσό χρήματων της τάξεως των 1.071.60 

ευρώ τον χρόνο από την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. 

Τα οικιακά κτίρια αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του οικοδομικού τομέα και 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα ολόκληρου του 

κτιριακού αποθέματος. Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει μια επισκόπηση της ενεργειακής 

απόδοσης του υφιστάμενου ελληνικού κτιριακού αποθέματος, αξιοποιώντας δεδομένα από τα 

πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων που εκδίδονται σύμφωνα με τις εθνικές 

διατάξεις (βασισμένες στην Ευρωπαϊκή οδηγία για τις ενεργειακές αποδόσεις στα κτίρια). Η 

ανάλυση πραγματοποιείται για διαφορετικό μέγεθος κτιρίου (δηλαδή μονοκατοικίες και 

πολυκατοικίες), περιόδους κατασκευής και τοποθεσίες (δηλ. στις τέσσερις εθνικές 

κλιματολογικές ζώνες). Επιπλέον, διεξάγονται έρευνες για μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας για 

τον προσδιορισμό των πιο κοινών ενεργειών ανακαίνισης για κάθε τύπο κτιρίου. Σύμφωνα με τα 

650.000 ενεργειακά πιστοποιητικά απόδοσης που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα μέχρι τον Αύγουστο 

του 2015, το 15% αφορά μονοκατοικίες και 85% πολυκατοικίες (κτίρια ή κτιριακές μονάδες). 

Περίπου το 34% των οικιακών κτιρίων κατατάσσονται στη χαμηλότερη κατηγορία ενέργειας Η, 

ενώ μόνο το 3% κατατάσσονται στην ενεργειακή τάξη Β ή υψηλότερη. Η μέση υπολογιζόμενη 
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πρωτογενής ενέργεια είναι 261,6 kWh/m2 και οι μέσες εκπομπές CO2 70,3 kg/m2. Η 

αντικατάσταση των παραθύρων είναι η πιο δημοφιλής δράση αναβάθμισης, ακολουθούμενη από 

την εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για ζεστό νερό οικιακής χρήσης.[61] 

Το διαμέρισμα μας πριν τις επεμβάσεις ήταν πολύ κοντά στην μέση υπολογιζόμενη 

κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας με 225,3 kWh/m2, μετά τις επεμβάσεις για την ενεργειακή 

του αναβάθμιση , το διαμέρισμα μείωσε σημαντικά τις εκπομπές CO2 κάτω από τις μέσες τιμές 

στα 47,3 Kg/m2. Και πλέον ανήκει στο μικρό ποσοστό του 3% των κτιρίων που έχουν ενεργειακή 

τάξη Β ή υψηλότερη. 

Η διαχείριση έργου (Project Management) αποτελεί την σημαντικότερη διεργασία για την 

ολοκλήρωση κάθε είδους έργου, είτε αυτό αφορά ιδιωτικό είτε δημόσιο έργο, ανεξάρτητου 

κλίμακας. Κατά διαχείριση έργου σημαντικό ρολό παίζουν οι σωστές αξιολογήσεις των 

προσφορών όσον αφορά το κόστος και την ποιότητα τους, το είδος των εργασιών και ο χρόνος 

ολοκλήρωσης τους, καθώς και ο σωστός προγραμματισμός των προμήθειων των απαραίτητων 

υλικών, κτλ. 

Συνοψίζοντας η διαχείριση έργου (Project Management) έχει ως σκοπό την επιλογή του 

βέλτιστου κόστους, πάντα με γνώμονα την σχέση τιμής με την ποιότητα, καθώς και την σωστή 

οργάνωση όλων των εργασιών για την συντομότερη ολοκλήρωση του έργου. Για την επιλογή των 

κατάλληλων επεμβάσεων στο διαμέρισμα μας έγινε λεπτομερής ανάλυση όλων των οικονομικών 

προσφορών ανά περίπτωση, ώστε να γίνει η σωστή επιλογή τους. Στην συνέχεια αφού 

ολοκληρώθηκε η επιλογή των επεμβάσεων σε πλήρη συνεννόηση με τους τεχνίτες 

προσδιορίστηκαν οι χρόνοι που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της κάθε επέμβασης. Τέλος 

έγινε η οργάνωση όλων των εργασιών των επεμβάσεων, από την έναρξη ως την ολοκλήρωση 

τους, ώστε να προγραμματιστούν ποιες εργασίες μπορούν να διεξαχθούν παράλληλα, ποιες 

μεμονωμένα, και ποιες πρέπει να προηγηθούν κάποιων άλλων, με στόχο την ολοκλήρωση της 

ενεργειακής αναβάθμισης στον συντομότερο δυνατόν χρόνο. 

Στο διαμέρισμα μας επιλέχτηκαν συνολικά έξι επεμβάσεις για την ενεργειακή του αναβάθμιση 

όπως αυτές αναφέρονται σε προηγούμενο κεφάλαιο στον Πίνακα 18 με τα αντίστοιχα κόστη και 

χρόνους για την κάθε επέμβαση. Η συνολική διάρκεια του έργου διήρκησε 15 εργασίες ημέρες 

(κάθε εργάσιμη μέρα έχει 8 εργάσιμες ώρες), ως ημερομηνία έναρξης των εργασιών καθορίστηκε 

η 16/10/2017 και ώρα 8:00 π.μ. η ολοκλήρωση όλων εργασιών καθώς και του έργου συνολικά 

έγινε στις 3/11/2017 και ώρα 5:00 μ.μ., το συνολικό κόστος των επεμβάσεων ενεργειακής 

αναβάθμισης του διαμερίσματος έφτασε στις 24.019,52 ευρώ με Φ.Π.Α. 

Αν σκεφτούμε το πλήθος των επεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του διαμερίσματος 

και την φύση των απαραίτητων εργασιών, το συμπέρασμα που βγαίνει από όλη την μελέτη 

διαχείρισης έργου είναι ότι τόσο ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου αλλά και το 

αντίστοιχο κόστος κυμαίνονται σε πολύ καλά επίπεδα. 

Το παρόν έγγραφο παρέχει μερικές σκέψεις σχετικά με τα κριτήρια επιτυχίας για τη διαχείριση 

έργων. Το κόστος, ο χρόνος και η ποιότητα (το τρίγωνο του σιδήρου), τα τελευταία 50 χρόνια 

έχουν συνδεθεί άρρηκτα με τη μέτρηση της επιτυχίας της διαχείρισης του έργου. Αυτό ίσως δεν 

προκαλεί έκπληξη, καθώς κατά την ίδια περίοδο τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνονται συνήθως στην 

περιγραφή της διαχείρισης του έργου. Ο χρόνος και το κόστος είναι στην καλύτερη περίπτωση, 

μόνο εικασίες, που υπολογίζονται σε μια εποχή που είναι ελάχιστα γνωστές για το έργο. Η 

ποιότητα είναι ένα φαινόμενο, είναι μια αναδυόμενη ιδιότητα των διαφορετικών στάσεων και 

πεποιθήσεων των ανθρώπων, οι οποίες συχνά αλλάζουν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός 

έργου ανάπτυξης. Γιατί η διοίκηση του έργου ήταν τόσο απρόθυμη να υιοθετήσει και άλλα 

κριτήρια εκτός από το τρίγωνο του σιδήρου, όπως τα οφέλη των ενδιαφερομένων έναντι των 

οποίων μπορούν να αξιολογηθούν τα έργα.[64] 
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Στην μελέτη της διαχείρισης έργου που έγινε στο διαμέρισμα μας ως κριτήριο επιτυχίας ήταν 

το “τρίγωνο του σιδηρού” γιατί όλες οι επιλογές έγιναν βάση του κόστους, του χρόνου, και της 

ποιότητας. Ως ποιότητα βέβαια στην μελέτη μας εκτός από αυτή των υλικών και των εργασιών 

ήταν και η ποιότητα των συνθήκων διαβίωσης των χρηστών του διαμερίσματος μετά την 

ολοκλήρωση του έργου, η οποία λήφθηκε σοβαρά υπόψιν. 

Η διαχείριση του έργου θεωρείται από μακρού ως ακαδημαϊκό πεδίο για τεχνικές 

προσανατολισμένες στο σχεδιασμό και, από πολλές απόψεις, εφαρμογή της θεωρίας μηχανικής 

και της θεωρίας βελτιστοποίησης. Πολλές έρευνες έχουν επίσης αφιερωθεί στην αναζήτηση των 

γενικών παραγόντων επιτυχίας του έργου. Η διαχείριση του έργου, ωστόσο, κατά την τελευταία 

δεκαετία έλαβε ευρύτερο ενδιαφέρον από άλλους ακαδημαϊκούς κλάδους. Με την ταχεία 

διεύρυνση του πεδίου, αυξάνεται η ανάγκη για εσωτερική συζήτηση και συζήτηση σχετικά με την 

έρευνα διαχείρισης έργων. Η διαχείριση του έργου και η οργάνωση του έργου είναι ένα 

πολύπλοκο θέμα και, όπως υποστηρίζουμε, εξετάζεται χρήσιμα από διάφορες οπτικές γωνίες. Στο 

παρόν έγγραφο συζητούμε τις αναδυόμενες προοπτικές στο πεδίο του έργου. Το έγγραφο 

παρουσιάζει επίσης μια σειρά ερωτήσεων που η έρευνα του έργου πρέπει να αναγνωρίσει σε 

μεγαλύτερο βαθμό. Οι ερωτήσεις αφορούν θέματα όπως ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν οι 

οργανώσεις έργων, πώς συμπεριφέρονται και γιατί διαφέρουν. Το κύριο επιχείρημα είναι ότι 

έχουν καταβληθεί πάρα πολλές προσπάθειες για να αποσαφηνιστούν οι λόγοι επιτυχίας και 

αποτυχίας του έργου, ενώ υποβαθμίζονται ορισμένα σημαντικά ερευνητικά ερωτήματα που πρέπει 

να συζητηθούν προκειμένου να προωθηθούν οι γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση του έργου.[71] 

Αυτό που έπαιξε πρωταρχικό ρόλο στην διαχείριση έργου των επεμβάσεων στο διαμέρισμα 

μας, ήταν η σωστή και λεπτομερής οργάνωση και συντονισμός όλων των εργασιών αλλά και 

προμήθειων των υλικών, για την συνολική ολοκλήρωση του έργου. Αξίζει να σημειωθεί ότι πάντα 

υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης τόσο στην συνολική οργάνωση των εργασιών και την επικοινωνία 

όσο και των αντίστοιχων επίλογων που θα καταστήσουν μια διαχείριση έργου επιτυχημένη. 

Ένας παράγοντας ο οποίος προβληματίζει μετά την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων της 

ενεργειακής αναβάθμισης του διαμερίσματος, είναι η μεγάλη περίοδος αποπληρωμής - απόσβεσης 

της επένδυσης, η οποία ανέρχεται στα 18 χρόνια. Το ιδανικό χρονικό διάστημα αποπληρωμής μιας 

επέμβασης είναι περίπου 5 με 7 χρόνια, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό έχουμε μεγάλη απόκλιση 

ως προς τον χρόνο αυτό.  

Θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει μια πρόταση για συνέχιση της έρευνας μελλοντικά, πολύ 

πιθανόν να γινόταν περιορισμός στον συνολικό αριθμό των επεμβάσεων για την επίτευξη του νέου 

στόχου με παράλληλη κατάταξη του διαμερίσματος σε χαμηλότερη ενεργειακή τάξη από αυτή της 

έρευνας μας. Όλα αυτά θα μπορούσαν να απαντηθούν από μια νέα μελλοντική έρευνα. 

Κατά την γνώμη μου, πολύ ενδιαφέρον θα αποτελούσε στο μέλλον, να γίνει μια έρευνα από 

συναδέλφους μηχανικούς κατά την οποία θα μπορούσε το διαμέρισμα μας να μελετηθεί με 

σενάρια επεμβάσεων τα οποία θα αξιοποιούσαν περισσότερο τις περιβαλλοντικές πηγές. Όπως με 

την ένταξη παθητικών ηλιακών συστημάτων (παθητική θέρμανση), τεχνικές φυσικού δροσισμού 

(παθητική ψύξη), τεχνικές φυσικού φωτισμού, καθώς συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, 

ορθολογικής χρήσης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά, οικιακή 

ανεμογεννήτρια, γεωθερμία, κτλ.). 
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