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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 

Αντικείμενο της διπλωματικής μας εργασίας είναι η διερεύνηση, μελέτη και βελτίωση της ενεργειακής 
συμπεριφοράς του 13ου δημοτικού σχολείου Κοζάνης. Σκοπός της εργασίας μας είναι να παρουσιαστούν και 
να τεκμηριωθούν διάφορα μέτρα και τεχνικές για την ενεργειακή αναβάθμιση του σχολείου και την 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τους μαθητές και το προσωπικό. 

Αρχικά συλλέξαμε τα αρχιτεκτονικά και κατασκευαστικά σχέδια του σχολείου από την πολεοδομία 
και την νομαρχία Κοζάνης καθώς επίσης και λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος  και τηλεθέρμανσης από 
την ΔΕΗ και τη ΔΕΥΑΚ αντίστοιχα. 

Στην συνέχεια έγινε η καταγραφή των εσωκλιματικών συνθηκών του κτιρίου, μετρώντας την 
θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μετρητικών οργάνων. Παράλληλα, για το 
χρονικό διάστημα 4/6 μέχρι 11/6, έγινε ημερήσια καταγραφή των ενδείξεων των μετρητών του ηλεκτρικού 
ρεύματος. Επιπλέον, έγινε φωτογράφηση του κτιρίου, καθώς επίσης και έρευνα για τις συνήθειες και τα 
χαρακτηριστικά των χρηστών του κτιρίου. Επιπροσθέτως, έγινε και χρήση θερμοκάμερας ώστε να 
διερευνηθούν οι ενεργειακές ανταλλαγές του κτιρίου με το περιβάλλον. 

Έπειτα από αυτά, έγινε η προσομοίωση του κτιρίου με το υπολογιστικό πρόγραμμα SUNCODE. 
Αρχικά δημιουργήθηκε το μοντέλο του κτιρίου στο πρόγραμμα, κατόπιν διερευνήθηκε η υφιστάμενη 
ενεργειακή του κατάσταση και τέλος, έγινε προσομοίωση και σύγκριση των προτάσεων ενεργειακής 
αναβάθμισης του σχολείου. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Κτίριο και ενέργεια 
 

Οι ανθρώπινες κοινωνίες, σε όλες τις φάσεις της εξέλιξής τους, χαρακτηρίστηκαν από την συνεχή 
αναζήτηση της ανάπτυξης με σκοπό την πρόοδο και την βελτίωση των συνθηκών ζωής. Στην συνεχή αυτή 
ανάπτυξη, ο ρόλος της ενέργειας υπήρξε καθοριστικός καθώς στην χρήση και διαχείριση της, στηρίχθηκαν 
οι διάφορες αναπτυξιακές επιλογές. 

Ωστόσο, η χρήση της ενέργειας, παρουσίασε με το πέρασμα των χρόνων μία ιδιαίτερα αυξητική τάση, 
με αποτέλεσμα στις μέρες μας να γίνεται λόγος για υπερκατανάλωση ενέργειας και όχι για απλή 
κατανάλωση. Η αρχή αυτού του φαινόμενου εντοπίζεται, χρονικά, μετά την βιομηχανική επανάσταση, την 
οποία ακολούθησαν οι μεγάλες τεχνολογικές εξελίξεις και η μαζική προσφορά ενέργειας με αποτέλεσμα οι 
συνθήκες ζωής να αλλάξουν και η κατανάλωση ενέργειας να γίνεται ανεξέλεγκτα. Αξιοσημείωτο είναι το 
γεγονός, ότι αυτή η ανεξέλεγκτη κατανάλωση ενέργειας, συνεχίστηκε ακόμη και μετά την ενεργειακή κρίση 
του 1973 και οι διάφορες επιστημονικές μελέτες που έγιναν με σκοπό την μείωση της κατανάλωσης δεν 
εκτιμήθηκαν ποτέ, λόγω του χαμηλού κόστους ενέργειας ή της ταχύτητας εξέλιξης στις ανεπτυγμένες 
κοινωνίες.  

Στις σύγχρονες κοινωνίες, η κατανάλωση ενέργειας κυμαίνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και 
μάλιστα, με τον κτιριακό τομέα να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους καταναλωτές της. Συγκεκριμένα, 
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο τομέας των κτιρίων αντιπροσωπεύει, κατά μέση τιμή, το 40% της 
συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Η ανά χώρα κύμανση ποικίλλει από 20% για την Πορτογαλία ως και 
45% για την Ιρλανδία, ενώ στην  Ελλάδα κυμαίνεται περίπου στο 40%, με διαρκώς αυξανόμενη τάση, 
προκαλώντας άνω του 45% των συνολικών εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα [1]. 

Τα κτίρια, παρέχουν στον άνθρωπο προστασία από τις καιρικές συνθήκες, φιλοξενούν τις διάφορες 
δραστηριότητές του και παράλληλα αντανακλούν, μέσω της αρχιτεκτονικής τους και της κατασκευής τους, 
την νοοτροπία, την τέχνη και τα τεχνολογικά επιτεύγματα της κάθε περιόδου του ανθρώπινου πολιτισμού. 
Στο παρελθόν, όταν η εργασία και η διαβίωση των ανθρώπων ήταν άμεσα συνδεδεμένη με το φυσικό τους 
περιβάλλον, οι κατοικίες προσαρμόζονταν στα κλιματικά, τοπογραφικά και γενικότερα, περιβαλλοντικά 
δεδομένα του τόπου. Έτσι, η Αρχιτεκτονική, προκειμένου να ανταποκριθεί στην ανάγκη για κτίρια που θα 
παρείχαν προστασία από τις καιρικές συνθήκες και που επίσης θα είχαν αντοχή στον χρόνο, αξιοποιούσε τα 
στοιχεία της φύσης. Σαν αποτέλεσμα, ήταν τα κτίρια να έχουν χαμηλές ενεργειακές ανάγκες και 
δημιουργούσαν συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης για μεγάλα διαστήματα του έτους [2]. 

Η εντατική οικοδομική δραστηριότητα των περασμένων δεκαετιών, έδωσε νέα μορφή στα κτίρια. Η 
πολυκατοικία αντικατέστησε την μονοκατοικία με κήπο, καθώς από την οριζόντια ανάπτυξη, περάσαμε στην 
"κάθετη" - κατακόρυφη ανάπτυξη. Από την αρχιτεκτονική περάσαμε στην μαζική παραγωγή πανομοιότυπων 
κτιρίων, από τον μηχανικό περάσαμε στον εργολάβο - τον κατασκευαστή. Από μία διαδικασία ορθής 
σκέψης, αναζήτησης βέλτιστων λύσεων, μέσα από την γνώση και την εμπειρία, περάσαμε στην παραγωγή 
σε σειρά ανέκφραστων και, συχνά, ακατάλληλων κτιρίων. Το σύστημα παραγωγής κτιστού περιβάλλοντος 
που κυριάρχησε, χαρακτηρίστηκε από την μαζική παραγωγή, την εμπορευματοποίηση της κατοικίας, το 
χαμηλό κόστος κατασκευής και τον ταχύ χρόνο παράδοσης. Έτσι, σταδιακά η δόμηση απομακρύνθηκε από 
τους στόχους της άνεσης, λειτουργικότητας, υγείας και ανταπόκρισης στο περιβάλλον.  

Τα κτίρια καταναλώνουν ενέργεια για την επίτευξη θερμικής και οπτικής άνεσης εντός των χώρων, 
καθώς και για την χρήση ηλεκτρικών συσκευών. Στις μέρες μας, η τελική ενεργειακή κατανάλωση των 
κτιρίων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι της τάξης των 350 Mtoe  ανά έτος, χωρίς να υπολογίζεται 
η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας [3]. Το μεγαλύτερο μέρος της ενεργειακής κατανάλωσης 
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των κτιρίων καλύπτεται από το φυσικό αέριο, 116 Mtoe, το πετρέλαιο 99 Mtoe, τον ηλεκτρισμό 91 Mtoe και 
τα στερεά καύσιμα με 11 Mtoe. 

Οι πραγματικές ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων στην Ευρώπη καλύπτονται σε μεγάλο ποσοστό και 
με την έμμεση χρήση της ηλιακής ακτινοβολίας και των άλλων ατμοσφαιρικών πηγών. Στην περίπτωση 
αυτή, το σύνολο της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων υπολογίζεται σε 740 Mtoe πρωτογενούς 
ενέργειας. Η κατανομή των διαφόρων πλέον καυσίμων είναι 43% διάφορα καύσιμα για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, 20% από άμεση χρήση πετρελαίου, 18% από άμεση χρήση φυσικού αερίου, 6% από 
άλλα στερεά καύσιμα και κατά 15% από ηλιακή ενέργεια. Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει ότι αντιστοιχεί 
περίπου ένας τόνος ισοδύναμου πετρελαίου ανά έτος και ανά κάτοικο για την κάλυψη των ενεργειακών 
αναγκών των κτιρίων στην Ευρώπη. Η διαχρονική μεταβολή κατά τα τελευταία χρόνια είναι ελαφρά 
αυξητική και η ετήσια αύξηση του ρυθμού κατανάλωσης στα κτίρια είναι ίση με 0,7%. 

Τα κτίρια κατοικιών αντιπροσωπεύουν το 73% του συνόλου των ελληνικών κτιρίων, σύμφωνα με την 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία [4]. Η βασική πηγή ενέργειας που χρησιμοποιείται στις ελληνικές κατοικίες, 
είναι η ηλεκτρική κατά 46%, το πετρέλαιο κατά 23%, το υγραέριο κατά 22% και οι άλλες πηγές κατά 9% 
[5]. Έχει καταγραφεί ότι η θέρμανση των κτιρίων κατέχει σημαντικό μέρος των συνολικών ενεργειακών 
καταναλώσεων τους (69%), ακολουθούμενη από την παραγωγή ζεστού νερού (15%), τις ηλεκτρικές 
συσκευές και το φωτισμό (11%). Το πετρέλαιο αποτελεί τη βασική πηγή ενέργειας για θέρμανση 
αντιπροσωπεύοντας το 33%, η ηλεκτρική ενέργεια το 29%, ο άνθρακας το 24%, το υγραέριο το 4% και οι 
δευτερεύουσες πηγές το 10%. Η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων στην Ελλάδα, είναι της τάξης 
των 4,6 Mtoe, και αντιστοιχούν 0,55 Mtoe ενέργειας ανά κάτοικο το έτος, δηλαδή περίπου το μισό της 
αντίστοιχης κατανάλωσης στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η διαχρονική μεταβολή της ενεργειακής κατανάλωσης 
των κτιρίων στην Ελλάδα είναι καθαρά αυξητική και ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της ενεργειακής 
κατανάλωσης των κτιρίων είναι περίπου 1,8% [5]. 

Το γεγονός ότι η θέρμανση των χώρων αποτελεί την σημαντικότερη ειδική ενεργειακή κατανάλωση 
για όλα τα κτίρια στην χώρα, οφείλεται σε μια σειρά από παραμέτρους που σχετίζονται με το πλήθος των 
εγκαταστημένων συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, το είδος της προστασίας των κτιρίων κατά την 
διάρκεια του χειμώνα και του θέρους, καθώς και στο γεγονός ότι για τον δροσισμό των χώρων 
χρησιμοποιείται ηλεκτρική ενέργεια και συσκευές με συντελεστή απόδοσης κατά πολύ μεγαλύτερο της 
μονάδας. 

 

Ορισμένες από τις κυριότερες επιπτώσεις  της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων είναι [1]: 

 

• Η αλλοίωση της σύστασης της ατμόσφαιρας από την συνεχή αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2) και άλλων αέριων ρύπων που προκαλούνται από τις καύσεις, με αποτέλεσμα να οξύνεται 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου και να εμφανίζονται ακραία καιρικά φαινόμενα και καταστροφές 

• Η εξάρτηση από το εισαγόμενο πετρέλαιο (και άλλες ενεργειακές πηγές) και επιβαρύνεται το ηλεκτρικό 
σύστημα 

• Η δημιουργία του φαινόμενου της αστικής νησίδας με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες μέσα στις πόλεις 
που συμβάλλει σε ακόμα μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων 

 

Η Ελλάδα, σύμφωνα και με το Πρωτόκολλο του Κιότο (1997), πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τις 
δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια που θα επιτρέψει την παράλληλη μείωση της εξωτερικής 
ενεργειακής εξάρτησης και των εκπομπών του CO2. Συγκεκριμένα, με βάση τη δίκαιη κατανομή βαρών και 
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της αναμενόμενης ανάπτυξης λόγω της κοινοτικής συνοχής, η Ελλάδα δεσμεύτηκε να συγκρατήσει τις 
εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου στο +25% σε σχέση με το επίπεδο του 1990. 

 Στα πλαίσια της προσπάθειας για βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί σημαντική μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας και, συνεπώς, και των εκπομπών CO2, μέσω  μέτρων και κριτηρίων βιώσιμης 
ανάπτυξης όπως: 

 

• Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κύριων τομέων κατανάλωσης ενέργειας 

• Εφαρμογή ενεργειακού σχεδιασμού στον δομημένο χώρο 

• Εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για παροχή ζεστού νερού, θέρμανση/ψύξη χώρων και 
ηλεκτρισμό 

• Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση σε τοπικό και εθνικό επίπεδο 

• Τροποποίηση της ενεργειακής πολιτικής 

 

Εκτιμάται ότι στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση εφαρμογής των παραπάνω μέτρων τόσο σε καινούργια 
όσο και σε υφιστάμενα κτίρια, είναι τεχνικά δυνατή η μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας στα κτίρια 
σε ποσοστό τουλάχιστον 30% της παρούσας συνολικής κατανάλωσης. Η δυνατότητα μείωσης της 
κατανάλωσης ενέργειας, ενισχύεται επιπλέον και με  ένα νέο Σχέδιο Δράσης το οποίο θα εφαρμόσει την 
επόμενη εξαετία η Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ενεργειακή απόδοση και την εξοικονόμηση ενέργειας: 
«Εξοικονόμηση 20% μέχρι το 2020» [6]. 

 

Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει: 

 

• Δέσμη μέτρων προτεραιότητας που καλύπτουν ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης υπό συμφέροντες οικονομικούς όρους. 

• Δράσεις για βελτίωση της απόδοσης των ενεργοβόρων συσκευών, κτιρίων. 

• Αυστηρά πρότυπα ενεργειακής απόδοσης, προώθηση ενεργειακών υπηρεσιών και ειδικοί 
χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για την στήριξη προϊόντων υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης. 

• Θέσπιση «Συμφώνου των Δημάρχων» στο οποίο θα συμμετέχουν 20 έως 30 από τις πλέον πρωτοπόρες 
πόλεις στην Ευρώπη και θα προτείνει τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας για την ενεργειακή απόδοση. 

 

1.2 Ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων 
 

Ο ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων είναι ο κλάδος της μηχανικής, ο οποίος ασχολείται με την μελέτη 
και την βελτιστοποίηση του θερμικού ισοζυγίου των κτιρίων. Βασικός στόχος του ενεργειακού σχεδιασμού 
είναι η διασφάλιση αποδεκτών εσωκλιματικών συνθηκών στα κτίρια με την σωστή θερμική συμπεριφορά 
τους - χειμώνα και καλοκαίρι - και συνεπώς να περιορίσουν την κατανάλωση ενέργειας, με όλα τα οφέλη 
που αυτό συνεπάγεται, οικονομικά, περιβαλλοντικά με την μείωση των εκπομπών  CO2, ποιότητα ζωής 
κ.λ.π. [2]. 
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O ενεργειακός σχεδιασμός επανατοποθετεί στη σωστή τους βάση τις παραμέτρους που επιδρούν στο 
κτίριο και τις επιδράσεις του κτιρίου στο περιβάλλον με γνώμονα την αρμονική συνύπαρξη κτιστού 
περιβάλλοντος με τα στοιχεία της φύσης και τον τοπικό φυσικό χώρο. Με αυτό τον τρόπο, φέρνει κοντά σε 
μια καθαρά οικολογική αντίληψη ενώ παράλληλα, επαναφέρει την αποτελεσματικότητα και την 
αποδοτικότητα, ως κυρίαρχες αξίες στον σχεδιασμό, μέσα από τη διερεύνηση των ειδικών χαρακτηριστικών 
και το σεβασμό στις ιδιομορφίες της τοπογραφίας και των χρηστών, ώστε να τους κάνει συμμέτοχους σε μια 
συνολική διαδικασία αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης, όπως αυτή ανάμεσα στο κτίριο και το 
περιβάλλον. Στόχοι όπως η εξοικονόμηση των φυσικών πόρων (ενέργεια και νερό) εντάσσονται πλέον στον 
πολεοδομικό σχεδιασμό, ώστε συνθέτοντας τη γνώση και την εμπειρία της παράδοσης με την επιστήμη και 
την τεχνολογία, να έχουμε κτίρια που θα ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

 

Τα βασικά πεδία που λαμβάνει υπόψη του ο ενεργειακός σχεδιασμός των κτιρίων είναι τα ακόλουθα: 

 

• Η τοπογραφία, το τοπίο, η βλάστηση, το έδαφος και υπέδαφος 

• Ο προσανατολισμός (ο άξονας του κτιρίου πρέπει να εκτείνεται κατά την διεύθυνση Ανατολής - Δύσης 

και τα κύρια ανοίγματα του να έχουν νότιο προσανατολισμό), ο όγκος, το σχήμα και μέγεθος του 

κτιρίου 

• Η κίνηση του ήλιου (κατά την διάρκεια του χρόνου) και η επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας 

• Τα τοπικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά 

• Η επάρκεια σε τοπικά οικοδομικά υλικά και η σύγχρονη τεχνολογία 

• Η κίνηση και η ταχύτητα του αέρα 

• Ο θόρυβος 

• Τα διαθέσιμα αποθέματα νερού 

• Η θερμοκρασία του αέρα και η μέση θερμοκρασία ακτινοβολίας 

• Η σχετική υγρασία του αέρα 

 

Τεχνικές του ενεργειακού σχεδιασμού σε κτιριακό επίπεδο [7,8], αποτελούν: 

 

• H θερμική προστασία του κελύφους του κτιρίου 

• Tα παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης 

• Oι τεχνικές και τα συστήματα φυσικού δροσισμού και φυσικού φωτισμού, καθώς και  

• Συγκεκριμένες τεχνικές ορθολογικής χρήσης ενέργειας (διαχωρισμός του κτιρίου σε θερμικές ζώνες, 

αποθήκευση θερμότητας στα δομικά στοιχεία του κτιρίου). 
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1.2.1 Η θερμική προστασία του κελύφους 

 

Τα φυσικά όρια των εσωτερικών χώρων, που αποτελούν και τα μέρη του κελύφους των κτιρίων, είναι: 

 

• Η στέγη 

• Οι εξωτερικοί τοίχοι 

• Οι πόρτες και τα παράθυρα 

• Τα δάπεδα 

 

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το κέλυφος ενός κτιρίου είναι κυρίως η αντοχή στην επίδραση 
του νερού και σε μηχανικές καταπονήσεις, η αποδοτικότητα αναφορικά με την ενέργεια και τους πόρους και 
η εξασφάλιση άνεσης στους χρήστες [12]. Η θερμική προστασία των κτιρίων τόσο το χειμώνα όσο και το 
καλοκαίρι, εξασφαλίζεται με την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών στο κέλυφος των κτιρίων, όπως η επαρκή 
θερμομόνωση και αεροστεγάνωση του κτιρίου και των ανοιγμάτων. Η θερμική προστασία των κτιρίων 
αφορά επίσης και στα ανοίγματα και εξασφαλίζεται με χρήση διπλών υαλοπινάκων και βελτιωμένης 
ενεργειακής απόδοσης κουφώματα, καθώς και διατάξεις σκίασης. 

 

1.2.2 Τα παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης 

 

Τα παθητικά ηλιακά συστήματα αποτελούν δομικά στοιχεία του κτιρίου, που συλλέγουν την ηλιακή 
ενέργεια, την αποθηκεύουν υπό μορφή θερμότητας και την διανέμουν στο χώρο. Η συλλογή της ηλιακής 
ενέργειας βασίζεται στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και ειδικότερα στην είσοδο της ηλιακής ακτινοβολίας 
μέσω του γυαλιού ή άλλου διαφανούς υλικού και τον εγκλωβισμό της θερμότητας στο εσωτερικό του 
χώρου. Τα παθητικά ηλιακά συστήματα προσαρτώνται σε νότιες όψεις του κτιρίου και το καλοκαίρι πρέπει 
να συνοδεύονται από διατάξεις ηλιοπροστασίας.  

 

Τα παθητικά ηλιακά συστήματα [9] διακρίνονται: 

 

• στα συστήματα άμεσου κέρδους, 

• τα συστήματα έμμεσου κέρδους και 

• τα συστήματα απομονωμένου ηλιακού κέρδους 

 

Τα συστήματα άμεσου κέρδους περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό παραθύρων κατάλληλου 
προσανατολισμού και μεγέθους, σε συνδυασμό με την απαιτούμενη θερμική μάζα, η οποία απορροφά μέρος 
της εισερχόμενης ακτινοβολίας και θερμότητας και την αποδίδει στον χώρο αργότερα με αποτέλεσμα να 
διατηρείται ο χώρος θερμός για περισσότερες ώρες. 
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Στα συστήματα έμμεσου κέρδους συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι ηλιακοί τοίχοι και τα 
θερμοκήπια. Οι ηλιακοί τοίχοι έχουν στην εξωτερική τους πλευρά, σε μικρή απόσταση από την τοιχοποιία, 
τζάμι και λειτουργούν ως ηλιακοί συλλέκτες μεταφέροντας την θερμότητα είτε μέσω του υλικού του τοίχου 
(τοίχοι μάζας) είτε μέσω θυρίδων (τοίχος Trombe – Michel) στον εσωτερικό χώρο. 

          
Σχήμα 1.1: Τοίχος συμπαγούς μάζας έμμεσου ηλιακού κέρδους [1]                       Σχήμα 1.2: Τοίχος Trombe-Michel [1] 

 

Τα θερμοκήπια είναι κλειστοί χώροι που ενσωματώνονται στην νότια όψη του κτιρίου, περιβάλλονται 
από υαλοστάσια και η θερμότητα μεταφέρεται από αυτά στους κυρίως χώρους  του κτιρίου, μέσω 
ανοιγμάτων ή του ενδιάμεσου κτιρίου. 

 

 

Σχήμα 1.3: Θερμοκήπιο [1]. 

 

Στα συστήματα απομονωμένου ηλιακού κέρδους ανήκουν: 

 

• Ο απομονωμένος τοίχος συσσώρευσης: 

Έχει την ίδια μορφή και ιδιότητες με τον τοίχο Trombe- Michel με τη διαφορά της εφαρμογής 
θερμομονωτικής στρώσης στην εσωτερική πλευρά του τοίχου μάζας. 

 

• Το θερμοσιφωνικό πανέλο: 

Είναι  μία παραλλαγή του απομονωμένου τοίχου συσσώρευσης αλλά απουσιάζει η θερμική μάζα και 
το ρόλο του συλλέκτη αναλαμβάνει σκούρα μεταλλική τραχεία επιφάνεια, ισχυρά θερμομονωμένη από την 
εσωτερική πλευρά. 

Στην Ελλάδα, είχαν καταγραφεί το 2002, 180 εφαρμογές βιοκλιματικών κτιρίων εκ των οποίων οι δύο 
αναφέρονται σε οικιστικά σύνολα [7,8]. Η αναλογία των συστημάτων παθητικού ηλιακού σχεδιασμού, που 
έχουν εφαρμοσθεί, είναι: 
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• Συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους: ποσοστό 81% του συνόλου των κτιρίων 

• Θερμοκήπια: 42% 

• Ηλιακοί τοίχοι (Trombe, μάζας και θερμοσιφωνικά πανέλο): 27% 

 

1.2.3 Οι τεχνικές και τα συστήματα δροσισμού και φυσικού φωτισμού 
 

Οι βασικότερες τεχνικές φυσικού και υβριδικού δροσισμού είναι: 

 

• Η ηλιοπροστασία του κτιρίου: 

Για την ηλιοπροστασία του κτιρίου, η βασικότερη τεχνική είναι ο σκιασμός των ανοιγμάτων του 
κτιρίου, για την μείωση των θερμικών φορτίων τη θερινή περίοδο. Επίσης ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδο 
ηλιοπροστασίας του κτιρίου αποτελεί η χρήση βλάστησης. 

 

• Ο κατάλληλος φυσικός ή υβριδικός αερισμός: 

Ο φυσικός αερισμός αποτελεί την βασικότερη τεχνική απομάκρυνσης της θερμότητας από το κτίριο 
τους θερμούς μήνες, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με φυσικά μέσα. Ο φυσικός αερισμός αποτελεί τη 
σημαντικότερη και συνηθέστερη μέθοδο φυσικού δροσισμού, εφόσον γίνεται με τον κατάλληλο τρόπο. 

 

Με τον φυσικό δροσισμό επιτυγχάνονται τρία πράγματα: 

 

• Απομακρύνεται η θερμότητα από το κτίριο προς το εξωτερικό περιβάλλον, όταν οι εξωτερικές 

θερμοκρασίες το επιτρέπουν. 

• Απομακρύνεται η αποθηκευμένη θερμότητα από τα δομικά στοιχεία του κτιρίου. 

• Απομακρύνεται θερμότητα από το ανθρώπινο σώμα, με αποτέλεσμα την αύξηση του επιπέδου θερμικής 

άνεσης ενός χώρου, ακόμα και σε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. 

 

Ο διαμπερής αερισμός επιτυγχάνεται με κατάλληλο σχεδιασμό των ανοιγμάτων στο κέλυφος και στις 
εσωτερικές τοιχοποιίες του κτιρίου. Ο νυχτερινός αερισμός είναι πολύ αποτελεσματικός κατά την διάρκεια 
της θερινής περιόδου καθώς συνεισφέρει και στην αποθήκευση δροσιάς στην θερμική μάζα του κτιρίου, 
σαρώνοντας τις επιφάνειες του κτιρίου με δροσερό αέρα. 

Ο τεχνητός αερισμός είναι απαραίτητος στις περιπτώσεις κατά τις οποίες  ο φυσικός αερισμός είναι 
είτε δυσχερής είτε ανεπαρκής. Επιπλέον, συνίσταται για χρήσεις χώρων κατά τις οποίες απαιτείται ακριβής 
έλεγχος των εναλλαγών αέρα είτε για λόγους θερμικούς, είτε για λόγους ποιότητας αέρα και ιδιαίτερα στα 
κτίρια του τριτογενή τομέα. Ο τεχνητός αερισμός μειώνει σημαντικά τα ψυκτικά φορτία των κτιρίων, 
ιδιαίτερα όταν γίνεται κατά τις νυκτερινές ώρες και σε κτίρια με ικανή θερμική μάζα, καθώς τα αποφορτίζει 
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από τη θερμότητα που συσσωρεύτηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ «αποθηκεύει» δροσιά στα δομικά 
στοιχεία του κτιρίου, εμποδίζοντας την υπερθέρμανση την επόμενη μέρα. 

Ο υβριδικός αερισμός με ανεμιστήρες οροφής ενισχύει το φαινόμενο του φυσικού αερισμού, με 
ελάχιστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και συνεισφέρει στην επίτευξη θερμικής άνεσης. 

 

 

              Σχήμα 1.4: Ανεμιστήρας οροφής για ενίσχυση του φυσικού αερισμού [1]. 

 

Άλλες μέθοδοι φυσικού δροσισμού, πιο σύνθετες, που επιφέρουν επιπλέον και οφέλη ψύξης είναι: 

 

• η θερμική προστασία του κελύφους με τεχνικές όπως φυτεμένο δώμα, αεριζόμενο κέλυφος,  

• η ενίσχυση του φαινόμενου του φυσικού αερισμού με πύργους αερισμού ή ηλιακές καμινάδες 

• ο δροσισμός με εξάτμιση νερού με τεχνικές όπως πύργους δροσισμού 

• ο δροσισμός με απόρριψη της θερμότητας στην ατμόσφαιρα 

• ο δροσισμός με απόρριψη της θερμότητας από το κτίριο στη γη με αγωγή (υπόσκαφα ή ημι-υπόσκαφα 

κτίρια). 

 

Ένα σύστημα φυσικού φωτισμού είναι το σύνολο που αποτελείται από τον υαλοπίνακα, το πλαίσιο και 
την διάταξη σκίασης. Ο σχεδιασμός των συστημάτων φωτισμού, θα πρέπει να εξασφαλίζει τις επιθυμητές 
στάθμες φωτισμού και την απαιτούμενη θέα προς το εξωτερικό περιβάλλον. 

 

Τα συστήματα φυσικού φωτισμού διακρίνονται στις εξής τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: 

 

• Κατακόρυφα ανοίγματα ( παράθυρα-φεγγίτες), 

• Ανοίγματα οροφής. 
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Σχήμα 1.5: Ανοίγματα οροφής. Τα οριζόντια ανοίγματα οροφής δέχονται μεγαλύτερη ηλιακή πρόσπτωση το καλοκαίρι από ότι το χειμώνα και για το 

λόγο αυτό συνιστώνται τα κατακόρυφα ή κεκλιμένα ανοίγματα στην οροφή [1]. 

 

• Αίθρια:  

Τα αίθρια συνεισφέρουν στην βελτίωση των συνθηκών φυσικού φωτισμού, ιδιαίτερα σε κτίρια 
μεγάλης επιφάνειας και αυτό γιατί: 

 

• Επιτρέπουν την είσοδο της ηλιακής ακτινοβολίας στις κεντρικές ζώνες του κτιρίου. 

• Βοηθούν στην αύξηση της στάθμης του φωτισμού των χώρων. 

• Παρέχουν διάχυτο φως συντελώντας στην ομοιόμορφη κατανομή του και αποτρέποντας την θάμβωση. 

 

Σχήμα 1.6: Αίθριο [1] 

 

• Φωταγωγοί: 

Οι φωταγωγοί εισάγουν το φυσικό φως σε χώρους όπου είναι δύσκολη η διείσδυση φυσικού φωτός με 
άλλο τρόπο. Η απόδοσή των φωταγωγών μπορεί να βελτιωθεί με την προσθήκη ανακλαστήρα στην κορυφή 
τους.  

 

Οι διάφορες τεχνικές που εφαρμόζονται είναι: 

 

• οι ειδικοί υαλοπίνακες 

• τα πρισματικά φωτοδιαπερατά υλικά 

• τα διαφανή μονωτικά υλικά 
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• τα ράφια φωτισμού – ανακλαστήρες, οι περσίδες και τα σκίαστρα: Πρόκειται για επίπεδα ή καμπύλα 

σταθερά στοιχεία, με ανακλαστική επιφάνεια, τα οποία στερεώνονται στα πλαίσια των ανοιγμάτων και 

κατευθύνουν την ακτινοβολία που προσπίπτει, προς τις εσωτερικές επιφάνειες του κτιρίου. 

 

1.2.4 Εμπόδια εφαρμογής του ενεργειακού σχεδιασμού στην Ελλάδα 

 

Τα βασικότερα προβλήματα – εμπόδια για την εφαρμογή ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων στην 
Ελλάδα είναι τα εξής [6]:  

 

• Καθυστέρηση εφαρμογής του ΚΟΧΕΕ (Κανονισμός Ορθολογικής Χρήσης και  Εξοικονόμησης 
Ενέργειας) 

• Εν ισχύ κανονισμός θερμομόνωσης 

• Ελλιπής ενημέρωση των ελεγκτικών φορέων (πολεοδομικών γραφείων κλπ) και αδυναμία ελέγχου των 

μελετών βιοκλιματικών κτιρίων 

• Ανάγκη βελτίωσης της αγοράς δομικών προϊόντων 

• Εφαρμογή θεσμικού πλαισίου για τις ενεργειακές υπηρεσίες. 

 

Ωστόσο υπάρχουν κάποια οικονομικά κίνητρα προώθησης της εφαρμογής του ενεργειακού 
σχεδιασμού στα κτίρια. Για παράδειγμα, το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας  (Ε.Π.Α.Ν. 3˚ 
Κ.Π.Σ.) χρηματοδοτεί κυρίως κτίρια του τριτογενή τομέα και οικισμούς ή συγκροτήματα κατοικιών 
συνολικής επιφάνειας άνω των 1000 m

2
, σε ποσοστό που κυμαίνεται στο 40% και αφορά σε επιλέξιμο 

κόστος ενεργειακών τεχνολογιών (παθητικά συστήματα ή τεχνολογίες ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας 
[11]. 

 

1.2.5 Άνεση 

 

Η επίτευξη θερμικής και οπτικής άνεσης εντός των χώρων είναι ο πρωταρχικός στόχος του 
ενεργειακού σχεδιασμού. Ως άνεση μπορεί να οριστεί η αίσθηση της απόλυτης φυσικής και πνευματικής 
ευημερίας όλων των ατόμων που βρίσκονται σε ένα χώρο. 

Η άνεση αποτελεί μία υποκειμενική αίσθηση που βασίζεται σε ένα σύνολο παραγόντων, μεταξύ των 
οποίων είναι η θερμοκρασία, τα ρεύματα αέρα, η υγρασία και η ποιότητα του αέρα, ο φωτισμός, ο θόρυβος 
καθώς και τα στοιχεία που αφορούν κυρίως στα άτομα, όπως είναι το ντύσιμο σε συνδυασμό με τις 
δραστηριότητες του, την κατάσταση υγείας του ή την ιδιοσυγκρασία του. 
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Το ζήτημα της άνεσης μπορεί να διαχωριστεί σε τέσσερις κατηγορίες:  

 

• Την θερμική άνεση, 

• Την οπτική άνεση, 

• Την ακουστική άνεση και 

• Τα προβλήματα που εμφανίζονται από την ποιότητα του αέρα.  

 

Από τις παραπάνω κατηγορίες, η θερμική άνεση είναι η σημαντικότερη γιατί σχετίζεται με την 
κατανάλωση ενέργειας, καθόσον για την επίτευξή της, υπάρχει άμεση εξάρτηση από την ποιότητα των 
συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και αερισμού. 

 

1.2.5.1 Η θερμική άνεση 
 

Ως θερμική άνεση ορίζεται η κατάσταση του περιβάλλοντος χώρου, κατά την οποία οι περισσότεροι 
χρήστες του δεν αισθάνονται ούτε ενοχλητική ζέστη ούτε ενοχλητικό κρύο, ή ακόμη καλύτερα δεν τους 
απασχολούν οι περιβαλλοντικές συνθήκες [13]. 

Είναι ουσιαστικά ένα υποκειμενικό συναίσθημα, που καθορίζεται άμεσα από 4 περιβαλλοντικούς και 2 
προσωπικούς παράγοντες και επηρεάζεται έμμεσα από πολλές παραμέτρους. 

 

Περιβαλλοντικοί 
Παράγοντες 

Θερμοκρασία αέρα – Μέση ακτινοβολούμενη θερμοκρασία – Σχετική υγρασία 
– Ταχύτητα αέρα 

Προσωπικοί Παράγοντες Ρυθμός μεταβολισμού – Βαθμός ένδυσης 

Παράμετροι Ηλικία – Φύλο – Βάρος σώματος – Κατάσταση υγείας – Ικανότητα 
προσαρμογής – Επίπεδο φωτισμού 

 

Πίνακας 1.7 

Οι παράμετροι που σχετίζονται με το περιβάλλον, αποτελούν παραμέτρους του εσωκλίματος και σε 
πολύ μεγάλο βαθμό προδιαγράφονται κατά τον σχεδιασμό των κτιρίων. Οι παράμετροι αυτοί περιλαμβάνουν 
την θερμοκρασία του αέρα, την μέση θερμοκρασία ακτινοβολίας (δηλαδή την θερμοκρασία των επιφανειών 
που περιβάλλουν την επιφάνεια), την σχετική ταχύτητα του αέρα και την σχετική υγρασία. 

 Οι παράμετροι που σχετίζονται με τα άτομα, περιλαμβάνουν τις καύσεις των ατόμων από κάθε 
δραστηριότητά τους, την απόδοση από κάθε δραστηριότητα και το επίπεδο ένδυσης των ατόμων. Ο 
μεταβολισμός του ανθρώπινου σώματος παράγει θερμότητα που πρέπει να αποβάλλεται για την τήρηση 
σταθερής εσωτερικής θερμοκρασίας. Δηλαδή, για την τήρηση της σταθερής εσωτερικής θερμοκρασίας και 
άρα της ενεργειακής ισορροπίας του σώματος, πρέπει η παραγόμενη θερμότητα να ισούται με τις θερμικές 
απώλειες του σώματος. 

Η εκτίμηση του επιπέδου θερμικής άνεσης ενός χώρου, είναι λοιπόν ένα αρκετά πολύπλοκο ζήτημα. 
Οι επικρατέστερες μέθοδοι εκτίμησης της θερμικής άνεσης είναι με την χρήση δεικτών και 
νομογραφημάτων. Η πλέον αποδεκτή μέθοδος, που έχει περιληφθεί και στο Διεθνές Πρότυπο ISO 7730 
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[14], είναι με την χρήση των δεικτών PMV και PPD. Οι δείκτες αυτοί αποτελούν στατιστικά μεγέθη και 
έχουν προκύψει από έρευνες σε μεγάλα πλήθη ατόμων. Ο δείκτης PMV (Predicted Mean Vote), εκφράζει 
την μέση τιμή της εκτίμησης της θερμικής άνεσης από τα άτομα που βρίσκονται σε έναν συγκεκριμένο 
χώρο. Ο δείκτης PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied), εκφράζει την εκατοστιαία αναλογία των 
ατόμων που προβλέπεται ότι δεν θα είναι ικανοποιημένα από τις συνθήκες που επικρατούν σ’ ένα χώρο. 

 

1.2.5.2 Η ακουστική άνεση 
 

Η ακουστική άνεση [13] σχετίζεται με την στάθμη θορύβου σε έναν χώρο. Υψηλή στάθμη θορύβου 
επηρεάζει την ακοή καθώς και την ικανότητα σκέψης και επικοινωνίας των ατόμων. Σε κανένα σύστημα 
αερισμού δεν εμφανίζεται στάθμη θορύβου που να ξεπερνά τα 85 dBA, στάθμη στην οποία η ακοή μπορεί 
να χειροτερέψει, ενώ είναι γνωστό ότι και χαμηλότερη στάθμη θορύβου μπορεί να επηρεάσει τα άτομα. 

 

1.2.5.3 Η οπτική άνεση 
 

Οπτική άνεση υπάρχει όταν ο χρήστης δεν ενοχλείται από το επίπεδο, την κατανομή, την ένταση και 
τις ανακλάσεις του φωτός στο χώρο του. Σημαντικές παράμετροι στην επίτευξη οπτικής άνεσης είναι η 
ποιότητα του φωτισμού, στην περίπτωση που απαιτείται τεχνητό φως, και τα παράθυρα στην περίπτωση του 
φυσικού φωτισμού [2]. 

Στην περίπτωση του τεχνητού φωτισμού, ιδανικός είναι ο φωτισμός ο οποίος παρουσιάζει 
ικανοποιητική ένταση, καλή κατανομή στον χώρο και δεν προκαλεί θάμβωση2. Τα πιο πολλά άτομα δεν 
απαιτούν κατά την εργασία, στάθμη φωτισμού μεγαλύτερη από 300 Lux3. Ένταση φωτισμού που να ξεπερνά 
τα 1200 Lux, μπορεί να αυξήσει την θερμοκρασία του χώρου με δυσμενή αποτελέσματα στην απόδοση 
εργασίας. 

Στην περίπτωση του φυσικού φωτισμού, η οπτική άνεση σχετίζεται με παραμέτρους όπως το πλήθος, 
το μέγεθος και τον προσανατολισμό των ανοιγμάτων. 

Η οπτική άνεση σε έναν εσωτερικό χώρο εξαρτάται από τις ποσοτικές και ποιοτικές ανάγκες του 
χώρου σε φωτισμό, σε συνδυασμό με τη χρήση και τις λειτουργικές απαιτήσεις του. Ανάλογα, λοιπόν, με το 
είδος των εργασιών, ή των δραστηριοτήτων που εκτελούνται στο εσωτερικό ενός κτιρίου, απαιτείται ο 
κατάλληλος σχεδιασμός του συστήματος φωτισμού ώστε να εξασφαλίζονται τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Το πηλίκο της λαμπρότητας στο εσωτερικό ενός κτιρίου, όπως μετριέται σε ένα καθορισμένο ύψος 
εργασίας (συνήθως 1m πάνω από το έδαφος), προς τη λαμπρότητα στο εξωτερικό του κτιρίου υπό συνθήκες 
πλήρως νεφοσκεπούς ουρανού, ονομάζεται παράγοντας φυσικού φωτισμού (ΠΦΦ). Το μέγεθος αυτό 
χρησιμοποιείται για το χαρακτηρισμό των συνθηκών οπτικής άνεσης στο εσωτερικό ενός κτιρίου και οι 
τιμές του δίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 
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ΕΙΔΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΦΦ[%]

Κτίρια κατοικιών με κατακόρυφα παράθυρα στον ένα τοίχο (τιμή στο μέσον του δωματίου) > 0,75 

Κτίρια γραφείων με κατακόρυφα παράθυρα στον ένα τοίχο (τιμή στο βάθος του δωματίου) > 1 

Κτίρια κατοικιών με κατακόρυφα παράθυρα σε δύο γειτονικούς τοίχους (τιμή στο μέσον του 
δωματίου) > 1 

Κτίρια γραφείων με κατακόρυφα παράθυρα σε δύο γειτονικούς τοίχους (τιμή στο βάθος του 
δωματίου) > 1,75 

Κτίρια με φεγγίτες οροφής και για αποφυγή της υπερθέρμανσης < 10 
 

Πίνακας 1.8 

Εκτός από τις ελάχιστες ή μέγιστες τιμές του ΠΦΦ, που πρέπει να επικρατούν σε συγκεκριμένα 
σημεία ενός χώρου για να υπάρχουν αποδεκτά επίπεδα φωτισμού, σημασία για την οπτική άνεση έχει η όσο 
γίνεται πιο ομοιογενής κατανομή των τιμών του ΠΦΦ σε όλο τον χώρο. 

 

Σύμφωνα με τους Freymuth και Seidel η οπτική άνεση [ΟΑ] υπολογίζεται από τη σχέση: 

 

6,6)ln(2,3][ +ΠΦΦ⋅=OA  

 

Για ΟΑ < 0 πολύ κακές συνθήκες φυσικού φωτισμού 

Για ΟΑ = 0 ουδέτερες συνθήκες 

Για ΟΑ > 0 πολύ καλές συνθήκες φυσικού φωτισμού 

 

1.2.5.4 Η ποιότητα αέρα των εσωτερικών χώρων 

 

Η ποιότητα, του εσωκλίματος, δηλαδή η ποιότητα του αέρα ή και το εσωτερικό περιβάλλον που 
προσδιορίζεται από την θερμική, οπτική και ακουστική άνεση επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία, την ευεξία 
και την απόδοση. 

Τα προβλήματα της υποβάθμισης του εσωτερικού περιβάλλοντος εμφανίζονται σε όλες τις κατηγορίες 
των κτιρίων. Πλήθος από χημικές ουσίες, με τεκμηριωμένες τοξικές και καρκινογόνες επιπτώσεις στον 
άνθρωπο, περιέχονται στον αέρα που εισπνέουμε στα σπίτια, στα σχολεία, στα γραφεία και πάσης φύσεως 
κέντρων αναψυχής, χώρων με άλλα λόγια στους οποίους ο μέσος άνθρωπος περνάει μέχρι και το 80% της 
ζωής του [13]. 

Οι περισσότεροι ρύποι στους εσωτερικούς χώρους, μεταφέρονται σε αυτούς από το περιβάλλον, 
παράγονται από τις δραστηριότητες των ατόμων στους χώρους αυτούς, εκλύονται από τα δομικά υλικά, τα 
έπιπλα, τα υφάσματα. Οι κυριότεροι ρύποι που μεταφέρονται στο εσωτερικό των κτιρίων από το εξωτερικό 
περιβάλλον είναι το διοξείδιο του άνθρακα, τα οξείδια του θείου, ο μόλυβδος, το πυρίτιο και οργανικές 
ενώσεις. Οι κυριότεροι ρύποι που παράγονται στους εσωτερικούς χώρους είναι το ραδόνιο, η φορμαλδεΰδη, 
ο αμίαντος, πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες, η νικοτίνη, ο υδράργυρος, αλλεργιογόνα και μικροοργανισμοί 
[13]. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 
na [αλλαγές/ώρα] 

Λουτρά 5 – 8 

Βιβλιοθήκες 4 – 5 

Γραφεία 4 – 8 

Ξενώνες 5 – 10 

Αμφιθέατρα 8 – 10 

Εμπορικοί Χώροι 4 – 6 

Κινηματογράφοι – Θέατρα 4 – 6 

Καταστήματα 6 – 8 

Νοσοκομεία 15 – 20 

Κλειστές πισίνες 3 – 4 

Αποδυτήρια 8 – 10 
 

Πίνακας 1.9 
 

1.2.6 Το σύνδρομο του άρρωστου κτιρίου 
 
 

 

Όταν ένα μεγάλο πλήθος χρηστών εμφανίζουν  προβλήματα υγείας που προέρχονται από την ποιότητα 
του εσωκλίματος, τότε χρησιμοποιείται ο όρος «σύνδρομο του ασθενούς κτιρίου» (sick building syndrome – 
SBS). 
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Τα κύρια συμπτώματα του συνδρόμου του αρρώστου κτιρίου είναι τα εξής: 

 

• Πονοκέφαλος 

• Κόπωση 

• Δυσκολία αναπνοής 

• Ρινική καταρροή 

• Βήχας 

• Φτέρνισμα 

• Πνευματική θολούρα 

• Ναυτία 

• Φαγούρα 

 

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα συμπτώματα εξαφανίζονται με την έξοδο από το κτίριο. 

 

 

Ο ορισμός της καλής ποιότητας του αέρα ενός εσωτερικού χώρου περιλαμβάνει τα εξής [16]: 

 

• Επαρκή αερισμό, 

• Απουσία εσωτερικών ρευμάτων αέρα, 

• Έλεγχο αερομεταφερόμενων ρύπων, 

• Αποδεκτή θερμοκρασία και υγρασία, 

• Διατήρηση υγιεινού, άνετου και παραγωγικού περιβάλλοντος. 

 

Βασική παράμετρο της καλής ποιότητας του αέρα ενός εσωτερικού χώρου αποτελεί  ο αερισμός. Ο 
αερισμός είτε στην περίπτωση της αθέλητης διείσδυσης αέρα είτε στην περίπτωση του προκαθορισμένου 
αερισμού, επηρεάζει τόσο την ποιότητα του αέρα σε εσωτερικούς χώρους, άρα και την άνεση και την 
παραγωγικότητα σε αυτούς τους χώρους, όσο και την επίτευξη του στόχου της εξοικονόμησης ενέργειας 
στους χώρους.  

Έτσι για μηχανικά αεριζόμενα κτίρια θα πρέπει ο συντελεστής αποδοτικότητας αλλαγών του αέρα 
EAC (Effectiveness Air Change) ≥ 0,9 όπως καθορίζεται από την ASHRAE 129-1997 [13]. 

Για φυσικά αεριζόμενους χώρους, πρέπει να εφαρμοστεί ένα σχέδιο διανομής αέρα, το οποίο να 
εξασφαλίζει τη διέλευση του ρεύματος του αέρα από το 90% των χώρων και το 95% του χρόνου λειτουργίας 
τουλάχιστον.   
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Με τον αερισμό  θα πρέπει να εξασφαλίζεται συγκεκριμένη περιεκτικότητα σε CO2. Όταν η 
συγκέντρωση του CO2 ξεπερνάει τα 800 ppm, αυτό φανερώνει ανεπαρκή αερισμό του χώρου. Όταν η 
συγκέντρωση του κυμαίνεται μεταξύ των 600 – 800 ppm, ο χώρος χαρακτηρίζεται από επαρκή αερισμό. 
Τέλος, προτεινόμενη τιμή για σχολεία αποτελεί η συγκέντρωση CO2 που είναι μικρότερη από 600 ppm. 

 

 

 

 

1.3 Ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων και ενεργειακοί έλεγχοι 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την  μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια, είναι η διενέργεια 
των ενεργειακών επιθεωρήσεων. Ως ενεργειακή επιθεώρηση νοείται η συστηματική διαδικασία καταγραφής 
και εκτίμησης των πραγματικών καταναλώσεων και των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα 
κτίριο [19].  

 

Η ενεργειακή επιθεώρηση διακρίνεται σε δύο είδη: 

 

• Συνοπτική ενεργειακή επιθεώρηση, 

• Εκτενής ενεργειακή επιθεώρηση. 

 

Το γενικό θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και συγκεκριμένα τις 
ενεργειακές επιθεωρήσεις στην Ε.Ε. αλλά και στην χώρα μας περιλαμβάνει [6]: 

 

• Την Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων η οποία θέτει απαιτήσεις ενεργειακής 

κατανάλωσης για την θέρμανση, ψύξη, φωτισμό και ηλεκτρική χρήση στα κτίρια καθώς και απαιτήσεις 

ενεργειακής πιστοποίησης των κτιρίων. 

• Την Οδηγία 93/76/ΕΟΚ για τον περιορισμό των εκπομπών CO2 με τη βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης των κτιρίων. 

• Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ6/Β/ΟΙΚ.11038 (ΦΕΚ 1526/Β/27-7-99) σχετικά με τις διαδικασίες, 

απαιτήσεις και κατευθύνσεις για τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων. 
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• Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 21475/4707/98 (ΦΕΚ 880/Β/19-9-98) σχετικά με τον «Περιορισμό των 

εκπομπών CO2 με τον καθορισμό μέτρων και όρων για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 

κτιρίων». 

 

Η Ενεργειακή Επιθεώρηση ενός κτιρίου περιλαμβάνει ελέγχους και καταγραφή [19]: 

 

• της καταναλισκόμενης ενέργειας εκφρασμένης σε εκπομπές CO2, 

• των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσα και έξω από το κτίριο και 

• της κατανάλωσης νερού. 

 

Η καταναλισκόμενη ενέργεια, εκφρασμένη σε εκπομπές CO2, περιλαμβάνει τους  ελέγχους: 

 

• Στις ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου για θέρμανση, ψύξη, αερισμό και παραγωγή ζεστού νερού 

οικιακής χρήσης.  

• Στην παραγόμενη ποσότητα CO2, με βάση τις προκύπτουσες ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου, το 

καύσιμο που χρησιμοποιείται και τον βαθμό απόδοσης των εγκαταστάσεων, οι οποίες μετατρέπονται σε 

πρωτογενή ενέργεια και στη συνέχεια σε εκπομπές CO2. 

• Στην εφαρμογή και χρήση των ΑΠΕ. 

• Στην καταγραφή των βασικών υλικών, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για την  κατασκευή του κτιρίου. 

 

Οι περιβαλλοντικές συνθήκες μέσα και έξω από το κτίριο, περιλαμβάνουν τους εξής ελέγχους: 

 

• Έλεγχο των συνθηκών άνεσης (θερμικής, οπτικής, ακουστικής) στο εσωτερικό του κτιρίου, 

• Έλεγχο των εξωτερικών συνθηκών του κτιρίου (παρουσία βλάστησης και υγρών στοιχείων). 

 

Η κατανάλωση νερού γίνεται με την καταγραφή των χρησιμοποιούμενων συσκευών και την 
καταναλισκόμενη εξ’ αυτών ποσότητα νερού. 

Με την διενέργεια των ενεργειακών επιθεωρήσεων και των προαναφερθέντων ελέγχων, επιτυγχάνεται 
η ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων. 

Η Ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων εμπεριέχει τους παρακάτω στόχους: 

 

• την εξοικονόμηση συμβατικής ενέργειας, πετρελαίου και ηλεκτρικού ρεύματος, για θέρμανση – ψύξη 

των κτιρίων και παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης 
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• τη μείωση των εκπομπών CO2 για την προστασία του περιβάλλοντος 

• την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών και την εφαρμογή ηλιακών τεχνικών και συστημάτων, έτσι 

ώστε να καλύπτεται μέρος των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου και συνεπώς μείωση της ρύπανσης της 

ατμόσφαιρας από εκπομπές CO2 

• την βελτίωση των συνθηκών ζωής, οι οποίες εξειδικεύονται σε θερμική άνεση, ποιότητα αέρα, 

διασφαλιζόμενο φυσικό φωτισμό, μείωση θορύβου και επισήμανση επιβλαβών για την υγεία υλικών 

• την βελτίωση των συνθηκών του άμεσου περιβάλλοντος του κτιρίου, οι οποίες αναφέρονται κυρίως στο 

μικροκλίμα 

• την εξοικονόμηση νερού, ιδιαίτερα για τις κατοικίες 
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2 ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
 

2.1 Θερμική άνεση – Θερμομόνωση 
 

Οι κύριες στρατηγικές για το σχεδιασμό σχολικών κτιρίων, όσον αφορά στη θερμική άνεση και τη 
θερμομόνωση τους συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Στρατηγικές Σχεδιασμού σε μια Αίθουσα Διδασκαλίας 
Στρατηγικές Σχεδιασμού Αίθουσα Διδασκαλίας 
Θερμοκρασία σχεδιασμού 20º C (ΦΕΚ 362/4.7/79) 
Θερμοκρασιακές απαιτήσεις Ομαδοποίηση χώρων 

Προσανατολισμός Βέλτιστος: Νότιος, Ενδείκνυται: Νοτιοδυτικός και Νοτιοανατολικός 
καθώς και Ανατολικός – Δυτικός 

Θερμική μάζα 
Μέση ή μεγάλη θερμική μάζα γιατί περιορίζεται η περίοδος 

θέρμανσης πράγμα που αντισταθμίζει την αύξηση σε κατανάλωση για 
θέρμανση. Επίσης μειώνεται και ο κίνδυνος υπερθέρμανσης. 

Θερμομόνωση Εξωτερική για λόγους προστασίας του κελύφους και καλύτερη 
θερμική άνεση 

Μόνωση οροφής Εξωτερική 
Νυκτερινός αερισμός Απαιτείται για μείωση του ψυκτικού φορτίου 

 
Πίνακας 2.1 

 

2.2 Φυσικός Φωτισμός 
 

Ο γενικός στόχος σχεδιασμού του φυσικού φωτισμού είναι ίδιος με αυτόν του τεχνητού, δηλαδή να 
παρέχεται ικανοποιητική ποσότητα φωτισμού, να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος θάμβωσης και να 
αποφεύγεται η δημιουργία έντονων αντιθέσεων στη λαμπρότητα των αντικειμένων. Οι προδιαγραφές για το 
φυσικό φωτισμό των αιθουσών συνοψίζονται παρακάτω: 

 

Προδιαγραφές Φυσικού Φωτισμού για Αίθουσες Διδασκαλίας 
Αποδεκτό επίπεδο φωτισμού 300 – 325 lux 
Ελάχιστη φωτιστική επιφάνεια 20% επιφάνειας δαπέδου 

Φωτισμός αιθουσών Να γίνεται από αριστερά 
Μέγιστη απόσταση θρανίων 
από τη φωτιστική πλευρά 7 μέτρα 

Μήκος αίθουσας < 9 μέτρα 

Τοποθέτηση παραθύρων 
Ψηλά 

Διαμπερής φωτισμός και κυρίως ανοίγματα σε παρακείμενους 
τοίχους για αποφυγή θαμπώματος 

Ηλιοπροστασία Κινητή 
Χρώμα επιφανειών Ανοικτό για μέγιστη ανακλαστικότητα 

 

Πίνακας 2.2 
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Η διαδικασία λήψης αποφάσεων για το σωστό σχεδιασμό του φυσικού φωτός, πρέπει να ακολουθήσει 
μια πορεία για να αποφευχθούν προβλήματα από την εφαρμογή αρχιτεκτονικών λύσεων και συνοψίζεται: 

 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για το Σχεδιασμό του Φυσικού Φωτισμού 

Διαδικασία Σχεδιασμού Κατευθυντήριες οδηγίες 

Σωστή χωροθέτηση κτιρίου Νότιος προσανατολισμός 

Οργάνωση εσωτερικού χώρου Ιεράρχηση χώρων ανάλογα με την απαίτηση φωτισμού 

Διαστασιολόγηση ανοιγμάτων 
Το άνοιγμα αποτελεί πηγή θερμότητας και στοιχείο θερμικών 

απωλειών. Προσφέρει ηλιακό κέρδος και προβλήματα θάμβωσης 
και υπερθέρμανσης 

Σχεδιασμός ηλιοπροστασίας 
Κινητή ηλιοπροστασία, γιατί βελτιώνει την ποιότητα και τη διανομή 
του φυσικού φωτός, ενώ παράλληλα διευκολύνει τη θέα και δεν 

εμποδίζει το φυσικό φωτισμό 

Έλεγχος απόδοσης σχεδιασμού Συμβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας 
 

Πίνακας 2.3 

 

2.3 Φυσικός αερισμός 
 

Ο αερισμός σε ένα σχολικό κτίριο είναι απαραίτητος, για λόγους υγιεινής όσο και για τη δημιουργία 
συνθηκών θερμικής άνεσης στην σχολική αίθουσα. Επίσης σκοπός του αερισμού είναι η παροχή φρέσκου 
αέρα στους χρήστες του κτιρίου καθώς και η απομάκρυνση των δυσάρεστων οσμών, της υπερβολικής 
υγρασίας και της ‘περιττής’ θερμότητας που έχει συγκεντρωθεί στους χώρους του κτιρίου. Οι προδιαγραφές 
για το φυσικό αερισμό τον αιθουσών διδασκαλίας συνοψίζονται: 

 

Προδιαγραφές Φυσικού Αερισμού σε μια Αίθουσα Διδασκαλίας 

Προδιαγραφές Αίθουσα Διδασκαλίας 

Εναλλαγές αέρα 5 εναλλαγές / ώρα 

Πυκνότητα κατοίκησης 1.7 m² / μαθητή & 4 m³ / μαθητή 

Κίνηση αέρα Διαμπερής μεταξύ δύο ίσων ανοιγμάτων τοποθετημένα αντιδιαμετρικά 
και σε διαφορετική στάθμη 

Πρόσπτωση ανέμου Υπό γωνία 45º στο κτίριο 

Εμβαδόν ανοιγμάτων 5% του καθαρού εμβαδού του χώρου 

Ύψος ανοιγμάτων Ανώτατο σημείο > 1.75 m από το δάπεδο 

Ποιότητα ανοιγμάτων Ελάχιστος μόνιμος αερισμός 

Σχεδιασμός ανοιγμάτων Ικανοποιητική ποσότητα αέρα 

Χρήστες Ενεργειακή συμπεριφορά 
 

Πίνακας 2.4 
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2.4 Ατμοσφαιρική ρύπανση 
 

Ως ατμοσφαιρική ρύπανση ορίζεται η ύπαρξη στην ατμόσφαιρα ουσιών (ρύπων), για αρκετό διάστημα 
και σε τέτοια συγκέντρωση, ώστε να είναι δυνατόν να είναι βλαβερές για τους ζωντανούς οργανισμούς 
(άνθρωπος – φυτά – ζώα), τις υλικές κατασκευές ή ακόμα να επηρεάζουν δυσμενώς τις συνθήκες διαβίωσης 
του ανθρώπου. 

Για να εκφράσουμε τα επίπεδα ρύπανσης χρησιμοποιούμε συνήθως δύο μονάδες συγκέντρωσης, είτε 
μg/m3 είτε μέρη ανά εκατομμύριο όγκου ή απλά μέρη ανά εκατομμύριο (πολλές φορές δανειζόμαστε από 
την αγγλική βιβλιογραφία την σύντμηση ppmv = Parts Per Million by Volume ή απλά ppm). Συγκέντρωση 1 
μέρος ανά εκατομμύριο όγκου σημαίνει ότι αντιστοιχεί μία     μονάδα όγκου του ρύπου σε κάθε 106 μονάδες 
όγκου αέρα. Παρόλο που συγκέντρωση ίση με 1 ppm ακούγεται μικρή, για πολλούς αέριους ρύπους 
υπερβαίνει κατά πολύ τις συνηθισμένες τιμές που συναντώνται στην ατμόσφαιρα. Γι’ αυτό τον λόγο σε 
πολλές περιπτώσεις οι συγκεντρώσεις ενός ρύπου μετρώνται σε μέρη ανά δισεκατομμύριο όγκου (ή ppb). Οι 
συγκεντρώσεις των σωματιδιακών ρύπων, αλλά και των αερίων ρύπων μετρώνται σε μg/m3. 

 

2.4.1 Πηγές αέριων ρύπων 
 

Αντίθετα με την κοινή αντίληψη, το μεγαλύτερο ποσοστό των παραγόμενων αέριων ρύπων προέρχεται 
από καθαρά φυσικές πηγές. Με τον όρο φυσικές πηγές αναφερόμαστε στις πηγές εκπομπών αερίων ρύπων 
που δεν οφείλονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Παρ’ όλα αυτά οι ανθρωπογενείς εκπομπές είναι 
κυρίως υπεύθυνες για τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα που εμφανίσθηκαν. Αυτό οφείλεται βεβαίως 
στην ανατροπή της φυσικής ισορροπίας, αλλά και στην μεγάλη πυκνότητα των εκπομπών από 
ανθρωπογενείς εκπομπές οι οποίες συγκεντρώνονται σε μικρές γεωγραφικές περιοχές (κυρίως αστικές 
περιοχές και βιομηχανικές ζώνες). Αντίθετα, η καλή διασπορά των φυσικών πηγών ανά την υφήλιο 
προσφέρει τη δυνατότητα καλύτερης ανάμιξης των ρύπων με τον καθαρό αέρα. Κατά συνέπεια, με κάποιες 
μικρές εξαιρέσεις, οι εκπομπές αερίων ρύπων από φυσικές πηγές από μόνες τους δεν οδηγούν σε υψηλές 
συγκεντρώσεις. 

 

2.4.2 Η ποιότητα του εσωτερικού αέρα και τα συμπτώματα 
 

Κρυμμένοι ρύποι και χημικά στους χώρους εργασίας, σε σχολεία ακόμα και σε νοσοκομεία, 
επιβαρύνουν καθημερινά την υγεία μας και ευθύνονται για μια σειρά ασθενειών και θανάτων. Oι 
επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και επισημαίνουν ότι εκτός από την ατμοσφαιρική ρύπανση 
η δημόσια υγεία απειλείται από πλήθος αόρατων κινδύνων και στους κλειστούς χώρους στους οποίους 
υπολογίζεται ότι περνάμε το 80% της ζωής μας. Έρευνες του πανεπιστημίου Αθηνών καταδεικνύουν ότι στο 
70% των κτιρίων, δημόσιων ή ιδιωτικών, καταγράφεται τουλάχιστον ένα είδος ρύπου πάνω από τα 
επιτρεπτά όρια.  

Πλήθος από χημικές ουσίες αποτελούν διαρκή αόρατη απειλή για την υγεία μας και μέσα στο σπίτι, 
την εργασία, τα σχολεία, ακόμα και τα νοσοκομεία. Έρευνες του Πανεπιστημίου Αθηνών σε 2000 κτίρια 
πάσης φύσεως, ιδιωτικά και δημόσια, καταδεικνύουν ότι στο 70% καταγράφεται τουλάχιστον ένα είδος 
ρύπου πάνω από τα ανεκτά όρια.  

Ιδιαιτέρα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία από έρευνα σε σχολεία της πρωτεύουσας. Σε επτά από τις 
δέκα αίθουσες, όπου έγιναν μετρήσεις, παρουσιάζονται αυξημένες συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα 



 27

άνω των επιτρεπτών ορίων. Ανάλογα προβλήματα εντοπίζονται στην ποιότητα του εσωτερικού αέρα και σε 
νοσοκομεία της πρωτεύουσας. Επί μέρους μελέτες του πανεπιστημίου εντόπισαν αυξημένες συγκεντρώσεις 
σε οργανικές πτητικές ενώσεις ενώ υψηλές τιμές καταγράφονται ακόμα και μέσα σε χειρουργεία.  

Στις οργανικές πτητικές ενώσεις συγκαταλέγονται: βενζόλιο, ναφθαλίνη, τολουόλη κ.α. Ακόμα όμως 
και οι «ανώδυνοι» ουσιαστικά ρύποι μειώνουν δραματικά την παραγωγική ικανότητα στην εργασία, 
προκαλούν υπνηλία και κόπωση. Επειδή το 80% της ζωής μας το περνάμε σε εσωτερικούς χώρους, η 
ποιότητα του αέρα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της καθημερινής ζωής. H κακή ποιότητα αέρα 
υπονομεύει την υγεία, ιδίως όταν υπάρχει έκθεση επί χρόνια σε υψηλές συγκεντρώσεις οργανικών πτητικών 
ενώσεων» λέει και υπογραμμίζει ότι έρευνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο δείχνουν ότι το 20% του πληθυσμού 
υποφέρει από άσθμα ή από αλλεργίες εξαιτίας της ρύπανσης του εσωτερικού αέρα.  

 

2.4.3 Ποιοι είναι οι ρύποι εσωτερικών χώρων 
 

Ρύποι εσωτερικών χώρων που εντοπίζονται στον εσωτερικό αέρα κτιρίων και οι επιπτώσεις (άμεσες ή 
μακροχρόνιες) που προκαλούν στην υγεία. 

 

Πτητικές οργανικές ενώσεις: Πηγές: υλικά κατασκευής κτιρίων (μπογιές, επένδυση τοίχων, κόλλες) 

κυρίως στα καινούργια και ανακαινισμένα κτίρια, χρήση αρωματικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στον 

καθαρισμό, κάπνισμα. Επιπτώσεις: Ερεθισμός σε μάτια, μύτη, λαιμό, πονοκέφαλος, απώλεια 

προσανατολισμού, βλάβη στα νεφρά και στο ήπαρ, στο αναπνευστικό και νευρικό σύστημα. 

Φορμαλδεϋδη: Πηγές: υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή επίπλων όπως το ξύλο κόντρα 

πλακέ, προϊόντα από χαρτί, τα υφάσματα, τα χαλιά, τα χρώματα βαφής επιφανειών, ο καπνός του τσιγάρου, 

το τζάκι. Επιπτώσεις: αίσθημα καψίματος στα μάτια και στον λαιμό, ναυτία, δυσκολία στην αναπνοή, 

ερεθισμός στη μύτη, λαχάνιασμα, βήχας, αίσθημα κόπωσης, πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου. 

Διοξείδιο αζώτου: Πηγές: σόμπες αερίου, κουζίνες φυσικού αερίου. Eπιπτώσεις: ερεθισμός σε μάτια, 

μύτη, λαιμό, μακροχρόνια έκθεση μπορεί να προκαλέσει χρόνια βρογχίτιδα.  

Μονοξείδιο του άνθρακα: Πηγές: κουζίνες που λειτουργούν με φυσικό αέριο, κεντρικές θερμάνσεις, 

ξυλόσομπες, τζάκι, κάπνισμα. Eπιπτώσεις: αίσθημα κόπωσης στους υγιείς ανθρώπους και πόνος στο 

στήθος σε αυτούς που έχουν κάποιο πρόβλημα καρδιάς. Σε υψηλότερες συγκεντρώσεις προκαλεί σύγχυση 

στην όραση και τον προσανατολισμό, έντονο πονοκέφαλο, ναυτία. Σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις (κυρίως 

σε περιπτώσεις πυρκαγιάς) μπορεί να αποβεί θανάσιμο αέριο.  

Διοξείδιο του άνθρακα: Πηγές: σχετίζεται άμεσα με την παρουσία ατόμων μέσα στον εσωτερικό χώρο. 

Eπιπτώσεις: Σε χαμηλές συγκεντρώσεις δεν θεωρείται τοξικό αέριο, αλλά σε υψηλότερες μπορεί να 

προκαλέσει προβλήματα στην αναπνοή, ζαλάδα και έντονο αίσθημα κόπωσης.  
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Σωματίδια μικρής διαμέτρου: Πηγές: ο καπνός του τσιγάρου, οι κακώς διατηρημένες εγκαταστάσεις 

κεντρικής θέρμανσης και οι συσκευές που έχουν ανοιχτές εστίες φωτιάς. Eπιπτώσεις: εμφάνιση άσθματος, 

βήχας και δυσκολία στην αναπνοή, χρόνια βρογχίτιδα, μειωμένη λειτουργία πνευμόνων και μακροχρόνια 

έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις προκαλεί θάνατο.  

 

2.5 Πράσινα και υγιή σχολεία 
 

Η καλή υγεία αποτελεί σημαντικό θέμα για τον καθένα από εμάς ατομικά αλλά και για ολόκληρη την 
κοινωνία. 

Οι παράγοντες που συμβάλουν σημαντικά στο αίσθημα της ‘ευημερίας’ είναι η εξωτερική εμφάνιση 
του κτιρίου, η διαρρύθμιση των δωματίων του κτιρίου, τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 
του, το χρώμα και το σχέδιό του, ο φυσικός και τεχνητός φωτισμός που παρέχεται, η ακουστική του χώρου 
καθώς και οι εσωκλιματικές συνθήκες που επικρατούν. 

Μια ορθή διαρρύθμιση των χώρων, ώστε να δημιουργείται ένα ευχάριστο και ‘ζεστό’ σχολικό 
περιβάλλον θα πρέπει να θεωρείται ως η ελάχιστη προδιαγραφή που πρέπει να τηρείται. Σε έρευνες που 
έχουν γίνει ανάμεσα στους μαθητές έχει καθοριστεί ότι η αρχιτεκτονική των σχολικών κτιρίων πρέπει να 
ικανοποιεί μερικές βασικές κοινωνικές ανάγκες. Οι μαθητές αντιδρούν στα ερεθίσματα που δέχονται από το 
περιβάλλον τους και χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα επιθέτων ώστε να περιγράψουν τις διάφορες 
καταστάσεις: κρύο, θερμό, φιλικό, ελκυστικό κ.τ.λ. 

Αν τα υγιή σχολεία που αναφέρθηκαν παραπάνω αποτελούν ένα αναμφισβήτητο και κοινά αποδεκτό 
θέμα για όλους μας ο όρος ‘πράσινα σχολεία’ ίσως δεν είναι κοινά αναγνωρίσιμος. Παρόλα αυτά όμως, οι 
διδάσκοντες, όταν τους δίνεται η ευκαιρία, θα πρέπει να παρέχουν στους μαθητές περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, καλλιεργώντας τους με αυτό  τον τρόπο την περιβαλλοντική συνείδηση. Επίσης το σχολικό 
κτίριο στο οποίο οι μαθητές περνούν το ουσιαστικότερο μέρος της ζωής τους θα πρέπει να αποτελεί μια 
‘θετική επιρροή’ γι’ αυτά. Πράσινο σχολείο είναι αυτό που είναι εγκατεστημένο μέσα σε ένα αστικό ή 
αγροτικό περιβάλλον με τρόπο τέτοιο, που οι μαθητές να μπορούν να έχουν επαφή με τη φύση και να 
μπορούν να καταλαβαίνουν μερικά από τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στην περιβαλλοντική 
εκπαίδευση. 

Η χρήση και η διαρρύθμιση των εξωτερικών περιοχών του σχολικού συγκροτήματος δηλαδή των 
σχολικών αυλών, των χώρων αναψυχής και των κήπων μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να 
παρατηρήσουν την αλλαγή των εποχών και να τους δώσουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τον κύκλο ζωής 
των φυτών και των ζώων και κατ’ επέκταση ολόκληρης της φύσης. 

Σε πολύ λίγα σχολικά κτίρια έχει γίνει η πρόβλεψη τις φιλικής κατασκευής τους προς το περιβάλλον. 
Ακόμη κι αν υπάρχουν εκτάσεις εδάφους οι οποίες είναι καλυμμένες με χλωρίδα φροντίζουμε να την 
καταστρέψουμε και να την αντικαταστήσουμε με τσιμέντο. Οπουδήποτε παρεμβαίνει ο άνθρωπος στη φύση, 
παραδείγματος χάριν για να χτίσει ένα σχολικό κτίριο, συμβάλλει στην καταστροφή του φυσικού 
περιβάλλοντος [23]. 
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3 ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

3.1 Ενεργειακά συνειδητά σχολεία 
 

Η ενεργειακή συντήρηση θα πρέπει να αποτελεί τον βασικότερο στόχο του διαχειριστικού 
προγράμματος των σχολείων. 

Ωστόσο, τα σχολικά κτίρια δεν πρέπει να γίνουν «μηχανές» των οποίων τον χειρισμό μόνο οι ειδικοί 
θα είναι σε θέση να καταλαβαίνουν και η αποδοτική τους λειτουργία και συντήρηση τους  θα εξαρτάται από 
τις δαπάνες για το ανάλογο προσωπικό. Όσο είναι εφικτό, το κτίριο θα πρέπει να είναι ‘αυτάρκες’. Αυτό 
σημαίνει τη βέλτιστη επιλογή της θέσης του κτιρίου, τη διαθεσιμότητα του φωτός και της θερμικής 
ενέργειας του ήλιου, τη μόνωση και την θερμοχωρητική ικανότητα, τους ανέμους που επικρατούν και την 
δυνατότητα για φυσικό αερισμό. 

Τα χαρακτηριστικά του κελύφους του κτιρίου, π.χ. αν είναι μονωμένο, όπως επίσης και η 
ελαχιστοποίηση της απώλειας θερμότητας από τον αερισμό αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες στη 
συνειδητή διαχείριση ενέργειας. 

Υπάρχουν δύο τάσεις στην κατασκευή σχολικών κτιρίων ώστε να καλυφτούν οι παραπάνω απαιτήσεις: 
από τη μία οι ογκώδεις κατασκευές που διατηρούν τη θερμότητα και χρησιμοποιούν τα παράθυρα για τον 
αερισμό και από την άλλη ελαφρές κατασκευές με χρήση μηχανικού αερισμού και διατήρηση σταθερής 
θερμοκρασίας το χειμώνα. Ωστόσο όμως, το μέλλον θα δείξει ποια από αυτές τις δύο δομές είναι 
αποδοτικότερη. 

Οι έρευνες που διεξάγονται για τη μέτρηση των ανταλλαγών θερμότητας καθώς επίσης και των 
διαφόρων μεταβλητών που καθορίζουν το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον περιλαμβάνουν τις 
παρακάτω μετρήσεις: (θερμοκρασίες περιβάλλοντος, θερμοκρασίες θερμαντικών σωμάτων, εσωτερικές και 
εξωτερικές επιφανειακές θερμοκρασίες δομικών στοιχείων, θερμοκρασίες όταν τα παράθυρα είναι ανοικτά, 
όταν τα φώτα είναι ανοιχτά ή όταν τα στόρια είναι κατεβασμένα, σχετική υγρασία κ.α.) 

Στα σχολικά κτίρια με ογκώδεις κατασκευές και κατά συνέπεια μεγάλη ικανότητα διατήρησης της 
θερμότητας στο εσωτερικό, το χειμώνα δεν υπάρχει συσχετισμός μεταξύ εσωτερικής θερμοκρασίας, 
εξωτερικής  θερμοκρασίας και επιφανειακών θερμοκρασιών. Από την άλλη μεριά στα σχολικά κτίρια με 
ελαφρύτερη κατασκευή υπάρχει μεγάλος συσχετισμός ανάμεσα στις εξωτερικές και εσωτερικές 
θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Επομένως από αυτά καταλαβαίνουμε ότι τα κτίρια με 
βαρύτερες δομές είναι αποκλισμένα σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον σε αντίθεση με αυτά που 
αποτελούνται από ελαφρές δομές και έχουν και οι ενεργειακές ανταλλαγές με το περιβάλλον είναι συχνό 
φαινόμενο. 

Τέλος είναι προτιμότερο να γίνεται χρήση φυσικού φωτισμού στις αίθουσες, αν και δεν υπάρχει 
κάποιος ακριβής κανόνας για την αναλογία μεταξύ του φωτός του ήλιου και της ημέρας. 

Εδώ βέβαια προκύπτει μια ερώτηση, εάν προτεραιότητα μας θα πρέπει να είναι ο φυσικός φωτισμός 
και κατ’ επέκταση η χρήση σχετικά μεγάλων παραθύρων, που κατά συνέπεια θα οδηγούν σε μεγάλες 
απώλειες θερμότητας το χειμώνα, ή στη χρήση τεχνητού φωτισμού και μικρών παραθύρων που στην ουσία 
θα ελαχιστοποιούσε τις απώλειες θερμότητας το χειμώνα και επομένως θα είχαμε μια πιο αποδοτική 
ενεργειακά δομή. 

Η επιρροή που έχουν τα παράθυρα στον ψυχολογικό τομέα των μαθητών πρέπει να λαμβάνεται 
σοβαρά υπ’ όψη, δεδομένου ότι οι μαθητές θα πρέπει να έχουν οπτική επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον. 
Βέβαια αυτό μπορεί να μην ληφθεί υπ’ όψη στις αίθουσες όπου είναι πιθανόν να «εμποδίζεται» η 
διδασκαλία, π.χ. όταν χρησιμοποιούνται οπτικές μέθοδοι διδασκαλίας. 
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Η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει δείξει ότι είναι οικονομικότερο να βελτιώνονται τα υφιστάμενα 
κτίρια και να ανανεώνονται τα συστήματα θέρμανσης τους από το να κατεδαφίζονται και να δημιουργούνται 
νέα από την αρχή. Με την χρήση διαφόρων τεχνικών, όπως χρήση μόνωσης, διπλών τζαμιών, 
αντικατάσταση καυστήρων, λεβήτων και θερμαντικών σωμάτων καθώς επίσης και της χρήσης διαφόρων 
παθητικών ηλιακών συστημάτων μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική εξοικονόμησης ενέργειας [23]. 

 

3.2 Ενέργεια και εκπαίδευση 
 

Ο στόχος είναι να αναδειχτεί η ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας, τι έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα, τι 
μπορεί να κάνει το σχολείο για να βοηθήσει και πως τα ενεργειακά θέματα μπορούν να ενσωματωθούν στα 
σχολικά προγράμματα σπουδών. 

Η σημαντική αλληλεπίδραση ανάμεσα στην επαγγελματική διαχείριση της ενέργειας στα σχολεία και 
των διδακτικών απαιτήσεων για ενεργειακή εκπαίδευση πρέπει σ’ αυτό το σημείο να επισημανθεί. 

Επίσης είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό πόσο σημαντική είναι η σχέση που υπάρχει μεταξύ 
της ενέργειας, της οικονομίας, του περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης. Τα σχολεία εκτός του ότι θα πρέπει 
να προσπαθούν να εξοικονομούν ενέργεια ώστε να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο ενεργοβόρα, θα πρέπει να 
εκμεταλλευτούν τη μοναδική δυνατότητα που έχουν να αναδείξουν το θέμα της ενεργειακής συνείδησης 
στην εκπαίδευση των μαθητών. 

 

Τρία θεμελιώδη ερωτήματα πρέπει να εξεταστούν: 

 

• Γιατί και μέχρι πιο σημείο είναι ανάγκη η ενέργεια να γίνει μέρος του σχολικού προγράμματος 
σπουδών; 

• Πως μπορούν οι μηχανικοί και οι δάσκαλοι να εργαστούν μαζί, και ποια θα είναι τα αμοιβαία 
οφέλη; 

• Ποιοι πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια; 

 

Για το πρώτο ερώτημα «ΓΙΑΤΙ;», η απάντηση είναι: 

 

• Η ανάγκη να προστατευτεί το περιβάλλον από την αλόγιστη χρήση της ενέργειας. 

• Η ανάγκη να μειωθεί η χρήση των καύσιμων υδρογονανθράκων που κάποια στιγμή θα εκλείψουν. 

• Η ανάγκη της βελτίωσης των εθνικών οικονομικών επιδόσεων μέσω του χαμηλότερου κόστους που 
προκύπτει από την αύξηση της αποδοτικότητας. 

• Η ανάγκη των ανθρώπων να χρησιμοποιούν την ενέργεια συνετά στην καθημερινή τους ζωή. 

• Η ανάγκη για ξεχωριστά σχολεία που θα αποφεύγουν να σπαταλούν και να δαπανούν. 

 

Για το δεύτερο ερώτημα «ΠΩΣ;», υπάρχουν πολλές πιθανές μέθοδοι, μέσα σε ένα νέο πλαίσιο 
εργασίας, όπου θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ δασκάλων και μηχανικών ώστε να περάσει η ενεργειακή 
συνείδηση στους μαθητές. Θεωρητικά υπάρχουν τόσες πιθανές μέθοδοι όσα είναι και τα σχολεία. 
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Οι στρατηγικές που θα σχεδιαστούν θα πρέπει να έχουν ως σκοπό να αλλάξουν τη στάση και τη 
συμπεριφορά, με στόχο την ευρεία συμμετοχή των μαθητών και του προσωπικού. Λαμβάνοντας υπ’ όψη τον 
μεγάλο αριθμό των στρατηγικών αυτών, κάθε σχολείο θα πρέπει να αναπτύξει με την δική του προσέγγιση 
μια μακροπρόθεσμη στρατηγική διαχείρισης της ενέργειας και τη ενσωμάτωση της ενεργειακής εκπαίδευσης 
στο πρόγραμμά του. 

 

Για το τρίτο ερώτημα «ΠΟΙΟΣ;», μια σύντομη απάντηση είναι ο καθένας από εμάς. 

 

Οι στρατηγικές για να επιτευχθούν τα παραπάνω μπορεί να είναι καθαρά σχεδιασμένες από το ίδιο το 
σχολείο ή να γίνει η σχεδίαση τους από άλλους. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα ήταν ορθό να εξεταστεί και η 
δυνατότητα οργάνωσης και συνεργασίας πολλών σχολείων, τα οποία θα μοιράζονται τις εμπειρίες και τις 
απόψεις τους, για την επίτευξη του παραπάνω στόχου. 

 

3.3 Ο ρόλος των μαθητών 
 

Οι μαθητές είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν τα σχολεία. Αποτελούν ένα σημαντικό κλειδί για την 
επιτυχή διαχείριση της ενέργειας. Χωρίς την κατανόηση και την ενεργή συμμετοχή τους, το όφελος στη 
μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης θα είναι περιορισμένο. 

Η διαχείριση της ενέργειας στα σχολεία θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις ευρύτερες εκπαιδευτικές  
απαιτήσεις ολόκληρου του σχολικού προγράμματος σπουδών. Αυτό θα συμπεριλάμβανε για παράδειγμα τις 
ώρες και μέρες λειτουργίας του σχολείου, τον τρόπο χρήσης του σχολικού κτιρίου κ.τ.λ.. Επίσης είναι 
πιθανό, να είναι απαραίτητη, η συζήτηση ανάμεσα στους δασκάλους και τους μηχανικούς, ώστε να 
διευκρινιστεί στον μηχανικό ο τρόπος λειτουργίας του σχολικού κτιρίου. 

Έπειτα ο μηχανικός, ο οποίος θα έχει αναλάβει να εκπονήσει ένα πρόγραμμα καλύτερης διαχείρισης 
της ενέργειας, θα είναι σε θέση να προτείνει πώς το σχολικό κτίριο, τα συστήματα θέρμανσης και φωτισμού 
και ο εξοπλισμός, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να  επιτευχθεί μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων. 
Βέβαια εκτός από την εφαρμογή αυτών των προτάσεων στο σχολικό κτίριο, θα ήταν ορθό με τη χρήση των 
σχολικών εργαστηρίων να παρουσιαστούν στους μαθητές ώστε να αρχίσουν να εξοικειώνονται και να 
καταλάβουν την πραγματική διάσταση του προβλήματος. Αυτό θα αποτελούσε έναν αποδοτικό τρόπο μέσω 
του οποίου θα ήταν δυνατόν να αντιμετωπιστούν οι παρερμηνείες και η λάθος πληροφόρηση των μαθητών 
μέχρι εκείνη τη στιγμή [18]. 

 
 

Οι μαθητές θα πρέπει να ενθαρρύνονται: 

 

• Να μελετούν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται (ορθά & λανθασμένα) η ενέργεια στο σχολείο 
τους. 

• Να ερευνούν τους παράγοντες (φυσικούς, τεχνικούς και συμπεριφοράς των χρηστών) που έχουν 
επιπτώσεις στη χρήση της ενέργειας. 

• Να προτείνουν τρόπους σύμφωνα με τους οποίους θα μπορούσε να βελτιωθεί η ενεργειακή 
αποδοτικότητα του σχολικού κτιρίου. 
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• Να πραγματοποιήσουν πειράματα στα σχολικά εργαστήρια ώστε να προσδιορίσουν την 
αποτελεσματικότητα των προτάσεων τους. 

• Να βοηθήσουν, από τη μεριά τους, στην εφαρμογή και διαχείριση του προγράμματος 
εξοικονόμησης ενέργειας. 

• Να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται. 

• Να προτείνουν τροποποιήσεις ή πρόσθετες βελτιώσεις. 

• Να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις, που αποκόμισαν, προς όφελος της αποδοτικότητας των σπιτιών 
τους. 

• Να διαδώσουν τις γνώσεις τους και στην υπόλοιπη κοινωνία. 

 

3.4 Ο ρόλος των δασκάλων 
 

Ο ρόλος των δασκάλων είναι προφανώς πρωταρχικής σημασίας. Η αποστολή του διδακτικού 
προσωπικού στην εξοικονόμηση ενέργειας θα πρέπει να είναι πρωτίστως αλτρουιστική, οικολογική και 
ηθικά βασισμένη. 

Στόχος των δασκάλων είναι να προετοιμάσουν τους μαθητές για δυσκολίες που θα συναντήσουν στο 
μέλλον και ετοιμάσουν τις σημερινές γενιές οι οποίες στο μέλλον θα είναι σε θέση να λάβουν αποφάσεις. 

Αυτό σημαίνει ότι οι δάσκαλοι θα πρέπει να καλλιεργήσουν στους μαθητές την ενεργειακή συνείδηση. 
Εντούτοις, συνήθως δεν είναι σε θέση να επιτύχουν αυτό τον στόχο. Έτσι λοιπόν είναι απαραίτητο να 
βρεθούν και να αξιοποιηθούν οι απαραίτητοι πόροι, που θα υποστηρίξουν το διδακτικό προσωπικό και 
συνεπώς θα προωθήσουν έτσι με τον καλύτερο τρόπο την προσπάθεια του. 

Οι δάσκαλοι και οι μαθητές θα πρέπει να ανακαλύψουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα 
‘πράγματα’ καθώς επίσης, πως αυτά αλλά και οι ενέργειες των ίδιων επηρεάζουν το περιβάλλον τους, και 
πως μπορούν να διαχειριστούν τη χρήση της ενέργειας για τα επόμενα χρόνια [23]. 

 

3.5 Σωστές πρακτικές διαχείρισης ενέργειας 
 

Η σωστή διαχείριση της ενέργειας στοχεύει στην επίτευξη των απαραίτητων εσωκλιματικών 
συνθηκών με το ελάχιστο δυνατό ενεργειακό κόστος. 

Το κόστος της ενέργειας που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση και το φωτισμό αποτελεί ένα 
σημαντικό μέρος των ετήσιων δαπανών, ενός σχολικού συγκροτήματος. Η μείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης δεν θα πρέπει να αποτελεί μόνο κρατική υπόθεση, αλλά είναι και ευθύνη των ίδιων των 
σχολικών αρχών, αφού και αυτές έχουν ευθύνη για τη διαχείριση ενός σημαντικού μέρους των χρημάτων 
που επενδύονται, από τον προϋπολογισμό, κάθε χρόνο στα σχολεία.  

Τα πιο γρήγορα αποτελέσματα στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης προέρχονται, από αυτό που 
ίσως αδόκιμα θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε σωστή «ενεργειακή συμπεριφορά» (σβήσιμο φώτων, 
κλείσιμο των παραθύρων στη διάρκεια του χειμώνα κ.τ.λ.), καθώς επίσης και από την τακτική συντήρηση 
των κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως επίσης και των εγκαταστάσεων θέρμανσης. Αυτές οι πρακτικές 
μπορούν να δώσουν γρήγορα αποτελέσματα και μείωση των δαπανών [22].  
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Είναι σημαντικό να παρακινηθεί το προσωπικό και οι μαθητές να υιοθετήσουν αυτές τις απλές 
πρακτικές για εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό με τη σειρά του θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των 
δαπανών για χρήση ενέργειας. 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους η καλή ‘ενεργειακή συμπεριφορά’, π.χ. σβήνοντας τα φώτα, 
κλείνοντας τις βρύσες, κ.τ.λ., είναι ένας καλός τρόπος για να αρχίσουμε την εξοικονόμηση ενέργειας. Η 
καλή «ενεργειακή συμπεριφορά»: 

 

• Δεν απαιτεί καμία επένδυση κεφαλαίων. 

• Μπορεί να έχει άμεσα αποτελέσματα. 

• Χρειάζεται πολύ λίγος χρόνος να αφιερώνεται, αφού οι περισσότερες από αυτές τις ‘υποχρεώσεις’ 
απαιτούν χρόνο λιγότερο από ένα λεπτό. 

• Τα περιβαλλοντικά και ενεργειακά κέρδη είναι άμεσα. 

 

Η «ενεργειακή συμπεριφορά» δεν είναι, π.χ. μια άσκηση που την κάνουμε και αμέσως μετά την 
ξεχνάμε. Ο έλεγχος της θερμοκρασίας, των μετρητών που δείχνουν την κατανάλωση ενέργειας κ.τ.λ., πρέπει 
να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι διδάσκοντες και οι μαθητές να εφαρμόσουν μια τακτική, ώστε 
να υπενθυμίζουν στους εαυτούς τους αυτές τις υποχρεώσεις, κι έτσι να διατηρούν το ενδιαφέρον και το 
κίνητρο. 

 

Τα ακόλουθα μέτρα αφορούν κυρίως τους διδάσκοντες και τους μαθητές, οι οποίοι χρησιμοποιούν 
καθημερινά το κτίριο. Η καλή «ενεργειακή συμπεριφορά» αποτελείται κυρίως από: 

 

• Εξασφάλιση ότι οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός λειτουργούν με τον πλέον αποδοτικό τρόπο 
ελέγχοντας και συντηρώντας τες τακτικά. 

• Εκπαίδευση του προσωπικού για το τι χρειάζεται, πώς γίνεται και τι μπορεί να κάνει ώστε να 
επιτευχθεί η εξοικονόμηση της ενέργειας. 

• Καθιέρωση ενός σχεδίου χρήσης της ενέργειας και προσδιορισμός των ευκαιριών που υπάρχουν, 
ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας. 

 

3.5.1 Βασικές αρχές 
 

Η κατεύθυνση ενός συνδυασμού δράσεων, που λαμβάνουν υπ’ όψη τη μείωση των ενεργειακών 
δαπανών, για τη βελτίωση της διαχείρισης της ενέργειας πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψη μερικές βασικές αρχές: 

 

• Οποιοδήποτε σχολείο θα πρέπει να προτείνει και να αναπτύξει το δικό του πρόγραμμα 
εξοικονόμησης ενέργειας, δεδομένου ότι κάθε σχολείο αντιπροσωπεύει μια ιδιαίτερη και 
διαφορετική κατάσταση. Κάθε σχολικό συγκρότημα αποτελείται από διαφορετικό τύπο κτιρίων, 
συστημάτων, δασκάλων, μαθητών, κ.τ.λ. 

• Είναι σημαντικό να είναι αρμόδιος ένας μηχανικός, ο οποίος θα συντονίζει το πρόγραμμα που θα 
έχει εκπονηθεί. 



 34

• Για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας είναι σημαντικό να υπάρχει πλήρης γνώση του 
σχολικού κτιρίου, του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κ.τ.λ. 

• Πριν την έναρξη ενός προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας, με καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, 
είναι σημαντικό να υπάρχει η δυνατότητα μέτρησης της ενεργειακής ροής και αξιολόγησης του 
ποσού της ενέργειας (θερμικής και ηλεκτρικής) που καταναλώνεται τα δύο ή τρία τελευταία χρόνια. 
Οι μετρήσεις των καταναλώσεων θα αποτελούν στην ουσία ένα μέτρο σύμφωνα με το οποίο θα 
κρίνεται αν το πρόγραμμα που ακολουθήθηκε είναι επιτυχημένο και ενεργειακά αποδοτικό. 

• Για τα επιτυχή αποτελέσματα της γενικής δράσης είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν όλοι οι 
αριθμοί που αφορούν στο σχολείο: αριθμός δασκάλων, επιστατών, μαθητών κ.τ.λ. 

• Εάν οι δράσεις για εξοικονόμηση ενέργειας έχουν θετικά αποτελέσματα, θα υπάρξει μια 
εξοικονόμηση σε χρηματικούς πόρους. Αυτοί οι πόροι μπορούν να αξιολογηθούν από την αρχή που 
προΐσταται, των σχολείων, και στη συνέχεια να παραδοθούν στο εκάστοτε σχολείο σαν επιβράβευση 
των προσπαθειών του. Επομένως τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν 
για την αγορά υπολογιστών, βιβλίων, εργαστηριακών εξοπλισμών και γενικά υλικοτεχνικής 
υποδομής η οποία θα βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου. 

 

3.5.2 Ενημέρωση και κίνητρα 
 

Η επιτυχία στην επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας εξαρτάται από τη νοοτροπία των ανθρώπων. 

Συχνά οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να συνειδητοποιήσουν ότι πολλές από τις ενέργειές τους μπορεί 
να είναι ενεργοβόρες, π.χ. αφήνουν τις εξωτερικές πόρτες ανοιχτές ή τις βρύσες να στάζουν, ανοίγουν τα 
παράθυρα όταν η θερμοκρασία του χώρου είναι υψηλή, αφήνουν τα φώτα ανοιχτά όταν φεύγουν από ένα 
δωμάτιο κ.τ.λ. Αυτές οι ενεργοβόρες πρακτικές μπορούν να γίνουν συνήθεια αν κάποιος δεν τους 
ενθαρρύνει να τις αποφεύγουμε. 

Για να είναι επιτυχημένη και σωστά προσανατολισμένη η διαχείριση της ενέργειας θα πρέπει να 
υπάρχει συνειδητοποίηση, από τους διδάσκοντες και τους μαθητές, καθώς επίσης και κίνητρα. 

Μερικές ουσιαστικές ενέργειες που θα παρακινούν το διδακτικό προσωπικό και τους μαθητές θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν: 

 

• Προσπάθεια για συνειδητή χρήση της ενέργειας ώστε να κερδίσει χρήματα το σχολείο. 

• Προσπάθεια για συνεχή ενημέρωση του διδακτικού προσωπικού και των μαθητών. 

• Κοινοποίηση και ανταμοιβή των επιτυχών προσπαθειών για εξοικονόμηση ενέργειας. 

• Κατάρτιση και κατάλληλα κίνητρα ώστε να ενισχύεται η προσπάθεια του διδακτικού προσωπικού. 

 

Η προσπάθεια για συνειδητή χρήση της ενέργειας είναι μια πτυχή που θα βοηθήσει την αποστολή του 
υπεύθυνου μηχανικού, για τα θέματα ορθής διαχείρισης της ενέργειας του σχολείου, και θα ασκήσει κατ’ 
επέκταση μέγιστη επιρροή στη μείωση των ενεργειακών δαπανών. 
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3.5.3 Συμμετοχή 
 

Όλοι οι παράγοντες που έχουν άμεση εμπλοκή με το σχολείο θα πρέπει να μετέχουν στην προσπάθεια 
για εξοικονόμηση ενέργειας. 

Η ανάδειξη, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των ζητημάτων που αφορούν στην ενέργεια αποτελούν 
ένα καλό τρόπο για να βελτιωθεί η ενεργειακή συνείδηση, ενώ η έμφαση στα περιβαλλοντικά ζητήματα θα 
ήταν ένας άλλος πολύ καλός τρόπος. 

Εάν οι το διδακτικό προσωπικό, οι επιστάτες και οι υπόλοιποι παράγοντες που έχουν σχέση με τη 
λειτουργία ενός σχολείου απαιτείται να έχουν αυξημένες ευθύνες για την εξοικονόμηση ενέργειας, είναι 
απαραίτητος ο καταρτισμός τους για την αύξηση των δεξιοτήτων τους. Σ’ αυτόν τον τομέα οι τοπικές αρχές 
και οι μηχανικοί θα πρέπει να έχουν ένα σημαντικό ρόλο. Ιδανικά η εκπαίδευση θα πρέπει να έχει τη μορφή 
σεμιναρίων, μέσω των οποίων θα γίνεται προσπάθεια καταρτισμού όλων των παραγόντων, με αποτέλεσμα 
την αύξηση της εμπιστοσύνης τους και την ενθάρρυνση τους για μεγαλύτερη συμβολή. 

Τα κίνητρα μπορούν να βοηθήσουν στη συνέχιση της προσπάθειας και συνεργασίας που ίσως σε 
διαφορετική περίπτωση να μην υπήρχε, και φυσικά στόχος θα πρέπει να είναι ολόκληρο το σχολείο. Η 
ανταμοιβή και η επιβράβευση της προσπάθειας θα πρέπει να σχετίζεται με το μέγεθος της εξοικονόμηση 
ενέργειας που έχει επιτευχθεί. Η κυβέρνηση αλλά και οι υπόλοιποι φορείς που σχετίζονται  με τα σχολεία θα 
μπορούσαν να επιβραβεύουν αυτές τις προσπάθειες, όταν είναι επιτυχείς, με την αγορά σχολικού 
εξοπλισμού (π.χ. υπολογιστές, χάρτες κ.τ.λ.). 

Δεν υπάρχει καμιά μαγική λύση και είναι σημαντικό να υπάρχει συνεργασία και να επιδιώκεται η 
ενεργός συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων. Στόχος είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης 
και η τακτική υπενθύμιση, πόσο σημαντική και ωφέλιμη είναι η εξοικονόμηση ενέργειας για το σχολείο 
αλλά και για το περιβάλλον. 

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η μείωση των δαπανών για ενέργεια είναι αποτέλεσμα μιας 
συντονισμένης προσπάθειας και συνεργασίας τριών ομάδων: 

 

• Της εκάστοτε κυβέρνησης που έχει την ευθύνη της επόπτευσης όλων των δραστηριοτήτων που 
αναπτύσσονται στα σχολεία. 

• Των επιστατών και μηχανικών που έχουν την ευθύνη του συντονισμού και ελέγχου της χρήσης 
ενέργειας, της ενημέρωσης του διδακτικού προσωπικού και των μαθητών, καθώς επίσης και της 
τακτικής συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού και όχι μόνο εξοπλισμού. 

• Των δασκάλων που πρέπει να ενημερώνουν και να ‘προετοιμάζουν’ τους μαθητές για τις δυσμενείς 
προβλέψεις που γίνονται για το μέλλον, καθώς και να εκπαιδεύουν τις σημερινές γενιές, οι οποίες σε 
μερικά χρόνια θα είναι σε θέση να λαμβάνουν αυτές τις αποφάσεις. 
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4 ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

4.1 Περιγραφή επιλεγμένου κτιρίου 

 

Το σχολικό κτίριο που επιλέξαμε να μελετήσουμε βρίσκεται στο νότιο τμήμα του Δήμου Κοζάνης, 
στις εργατικές κατοικίες της περιοχής του Αγίου Αθανασίου. Χτίστηκε το 1989 και από τότε φιλοξενεί το 
13ο δημοτικό σχολείο Κοζάνης. 

 

4.2 Αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά 

 

Το κτίριο της μελέτης είναι ένα διώροφο σχολικό κτίριο στο οποίο στεγάζεται το 13ο δημοτικό 
σχολείο Κοζάνης. Κάθε όροφος καλύπτει επιφάνεια 946 m2. Το δώμα του κτιρίου καλύπτεται από στέγη και 
το ύψος του ισογείου και του ορόφου είναι 3,5 m. Οι χώροι ολόκληρου του σχολικού κτιρίου κατανέμονται 
σε 13 αίθουσες διδασκαλίας συνολικής επιφάνειας 769 m2, 2 γραφεία με συνολική επιφάνεια 96 m2, μια 
βιβλιοθήκη συνολικής επιφάνειας 98 m2, μια αποθήκη συνολικής επιφάνειας 21,35 m2 και 3 ακόμη χώρους 
συνολικής επιφάνειας 187 m2. Η συνολική επιφάνεια που καλύπτει το σχολικό κτίριο είναι 1171 m2 ενώ ο 
συνολικός θερμαινόμενος όγκος είναι 4098,5 m3. Τέλος η επιφάνεια που καταλαμβάνει η στέγη, η οποία 
βρίσκεται επάνω από το δώμα ολόκληρου του κτιρίου, είναι 951,4 m2. 

 

 

         

Σχήματα 4.1 και 4.2: Κάτοψη ισογείου και ορόφου αντίστοιχα 
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4.2.1 Εμβαδομέτρηση 13ου δημοτικού σχολείου Κοζάνης 
 
 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 
 

Ισόγειο / Συνολικό Εμβαδό = 255,1305,330,37 m=⋅  
Ανοίγματα ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2105,274,07,325,265,035,280,122,285,03,135,365,035,3 m=⋅+⋅⋅+⋅+⋅⋅+⋅+⋅⋅  
Τοιχεία ( ) 272,3235,035,065,1107,05,3 m=+++⋅⋅  
Δοκοί ( ) 277,166,035,93,37 m=⋅−  
Σύνολο 
Φέροντα 

Οργανισμού 
249,4977,1672,32 m=+  

Τοιχοποιία 295,5349,49105,2755,130 m=−−  
 
 
 

1ος Όροφος / Συνολικό Εμβαδό = 255,130 m  
Ανοίγματα ( ) ( ) 29,184,07,343,135,3 m=⋅+⋅⋅  
Τοιχεία ( ) 272,3235,035,065,1107,05,3 m=+++⋅⋅  
Δοκοί ( ) 277,166,035,930,37 m=⋅−  

Σύνολο Φέροντα Οργανισμού 249,4977,1672,32 m=+  
Τοιχοποιία 216,6249,499,1855,130 m=−−  

 
 
 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΒΟΡΕΙΟΣ 
 

Ισόγειο / Συνολικό Εμβαδό = 21,1285,36,36 m=⋅  
Ανοίγματα ( ) ( ) ( ) ( ) 286,295,058,13,15,080,143,135,345,035,3 m=⋅+⋅+⋅+⋅⋅+⋅⋅

Τοιχεία ( )[ ] 215,4565,165,111266,025,3 m=+++++⋅+⋅  
Δοκοί ( ) 222,146,09,126,36 m=⋅−  

Σύνολο Φέροντα Οργανισμού 237,5922,1415,45 m=+  
Τοιχοποιία 287,3837,5986,291,128 m=−−  

 
 
 

1ος Όροφος / Συνολικό Εμβαδό = 21,128 m  
Ανοίγματα ( ) ( ) ( ) ( ) 216,273,158,13,15,08,143,135,3 m=⋅+⋅+⋅+⋅⋅  
Τοιχεία ( )[ ] 215,4565,165,111266,025,3 m=+++++⋅+⋅  
Δοκοί ( ) 222,146,09,126,36 m=⋅−  

Σύνολο Φέροντα Οργανισμού 237,5922,1415,45 m=+  
Τοιχοποιία 257,4137,5916,271,128 m=−−  
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ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΔΥΤΙΚΟΣ 
Δ1 – ΜΙΚΡΗ ΟΨΗ 

 
Ισόγειο / Συνολικό Εμβαδό = 275,575,35,16 m=⋅  

Ανοίγματα 28,73,16 m=⋅  
Τοιχεία ( ) 21,165,3226,0 m=⋅++  
Δοκοί ( ) 214,76,06,45,16 m=⋅−  

Σύνολο Φέροντα Οργανισμού 224,2314,71,16 m=+  
Τοιχοποιία 271,2624,238,775,57 m=−−  

 
 
 

1ος Όροφος / Συνολικό Εμβαδό = 275,57 m  
Ανοίγματα 28,730,16 m=⋅  
Τοιχεία 21,165,3)226,0( m=⋅++  
Δοκοί ( ) 234,86,06,25,16 m=⋅−  

Σύνολο Φέροντα Οργανισμού 244,2434,81,16 m=+  
Τοιχοποιία 251,2544,248,775,57 m=−−  

 
Δ2 – ΜΕΓΑΛΗ ΟΨΗ 

 
Ισόγειο / Συνολικό Εμβαδό = 25,735,321 m=⋅  

Ανοίγματα ( ) ( ) ( ) ( ) 270,2535,28,125,28,043,175,155,035,3 m=⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅

Τοιχεία ( ) ( )[ ] 245,2388,06,05,05,3 m=⋅+⋅⋅  
Δοκοί ( ) 258,86,07,621 m=⋅−  

Σύνολο Φέροντα Οργανισμού 203,3258,845,23 m=+  
Τοιχοποιία 277,157,2503,325,73 m=−−  

 
 
 

1ος Όροφος / Συνολικό Εμβαδό = 25,735,321 m=⋅  
Ανοίγματα ( ) 205,2453,17,3 m=⋅⋅  
Τοιχεία ( )[ ] 275,2285,165,16,055,3 m=++⋅⋅  
Δοκοί ( ) 27,86,05,621 m=⋅−  

Σύνολο Φέροντα Οργανισμού 245,317,875,22 m=+  
Τοιχοποιία 21845,3105,245,73 m=−−  
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ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΝΟΤΙΟΣ 
Ν1 – ΜΙΚΡΗ ΟΨΗ 

 
Ισόγειο / Συνολικό Εμβαδό = 25,455,313 m=⋅  

Ανοίγματα 227,49,125,2 m=⋅  
Τοιχεία ( ) 25,105,36,05 m=⋅⋅  
Δοκοί ( ) 266,0313 m=⋅−  

Σύνολο Φέροντα Οργανισμού 25,1665,10 m=+  
Τοιχοποιία 27,245,1627,45,45 m=−−  

 
 
 

1ος Όροφος / Συνολικό Εμβαδό = 25,455,313 m=⋅  
Ανοίγματα ( ) 28214 m=⋅⋅  
Τοιχεία ( )[ ] 227,165,365,16,05 m=⋅+⋅  
Δοκοί ( ) 201,56,065,413 m=⋅−  

Σύνολο Φέροντα Οργανισμού 228,2101,527,16 m=+  
Τοιχοποιία 222,1628,2185,45 m=−−  

 
Ν2 – ΜΕΓΑΛΗ ΟΨΗ 

 
Ισόγειο / Συνολικό Εμβαδό = 252,705,315,20 m=⋅  

Ανοίγματα ( ) ( ) ( ) 29,188,135,218,123,195,4 m=⋅+⋅+⋅⋅  
Τοιχεία ( ) 21,166,0225,3 m=++⋅  
Δοκοί ( ) 233,96,06,415,20 m=⋅−  

Σύνολο Φέροντα Οργανισμού 243,2533,91,16 m=+  
Τοιχοποιία 219,2643,259,1852,70 m=−−  

 
 
 

1ος Όροφος / Συνολικό Εμβαδό = 252,705,315,20 m=⋅  
Ανοίγματα ( ) ( ) ( ) 29,188,135,218,123,195,4 m=⋅+⋅+⋅⋅  
Τοιχεία ( ) 21,166,0225,3 m=++⋅  
Δοκοί ( ) 233,96,06,415,20 m=⋅−  

Σύνολο Φέροντα Οργανισμού 243,2533,91,16 m=+  
Τοιχοποιία 219,2643,259,1852,70 m=−−  
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4.3 Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 

 

Η δομή της τοιχοποιίας του σχολικού κτιρίου, από μέσα προς τα έξω, είναι: επίχρισμα πάχους 2 cm, 
τούβλο, το πάχος του οποίου κυμαίνεται από 20 μέχρι 30 cm και επίχρισμα πάχους 2 cm. 

Η δομή του δαπέδου του ισογείου, από μέσα προς τα έξω, είναι: μάρμαρο πάχους 2 cm, συνδετική 
τσιμεντοκονία πάχους 2 cm και σκυρόδεμα πάχους 20 cm, ενώ της οροφής είναι: επίχρισμα πάχους 2 cm, 
πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης διαστάσεων 50 x 50 cm και πάχους 20 cm και διαδοκίδες σκυροδέματος 
πάχους 15 cm που εναλλάσσονται, σκυρόδεμα 15 cm, συνδετική τσιμεντοκονία 2 cm και πλάκες μαρμάρου 
2 cm. Τέλος η δομή του δώματος είναι: επίχρισμα πάχους 2 cm, πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης 
διαστάσεων 50 x 50 cm και πάχους 25 cm και διαδοκίδες σκυροδέματος πάχους 19 cm που εναλλάσσονται 
και σκυρόδεμα 15 cm. Η τοιχοποιία του κτιρίου στερείται οποιασδήποτε θερμομονωτικής προστασίας. 

 

 
Σχήμα 4.3: Τυπική τομή δαπέδου 

 
Τα παράθυρα είναι ανοιγόμενα και έχουν αλουμινένια κουφώματα και μονούς υαλοπίνακες. Η 

αεροστεγανότητα, η ποιότητα και η γενική εικόνα των κουφωμάτων είναι καλή, ενώ για το σκιασμό των 
αιθουσών, στο Νότο, χρησιμοποιούνται κουρτίνες. Επίσης τα παράθυρα είναι τοποθετημένα στην εσοχή που 
δημιουργείται λόγω του πάχους της τοιχοποιίας σε απόσταση 35 cm από την εξωτερική επιφάνεια του 
τοίχου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια διάταξη σκιασμού σε κάθε παράθυρο, και η οποία αποτελείται 
ουσιαστικά από έναν οριζόντιο πρόβολο μήκους 35 cm και δύο κατακόρυφες ηλιοπροστατευτικές διατάξεις 
(αριστερά και δεξιά του παραθύρου) μήκους  35 cm έκαστη. 

 

 
Σχήμα 4.4: Φωτογραφία ανοίγματος του σχολείου 
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4.4 Λειτουργικά χαρακτηριστικά 
 

Το κτίριο που μελετάμε στεγάζει το 13ο δημοτικό σχολείο Κοζάνης. Το πλήθος των μαθητών είναι 
282, ενώ οι δάσκαλοι που εργάζονται σε αυτό ανέρχονται στους 28. Στο σχολείο εργάζονται επίσης και 
τέσσερις καθαρίστριες. 

Το σχολείο λειτουργεί καθημερινά από τις 15 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 15 Ιουνίου, από τις 8:30 μέχρι τις 
16:15, ενώ τα διαλείμματα λαμβάνουν χώρα κατά τα διαστήματα 10:00 – 10:15, 11:40 – 11:55, 12:35 – 
12:40 και 13:20 – 13:25. 

Ο φωτισμός του κτιρίου γίνεται με χρήση 137 λαμπτήρων ισχύος 35W έκαστος. Οι λαμπτήρες 
λειτουργούν καθημερινά από τις 8:30 μέχρι τις 15:00. Άλλες ηλεκτρικές συσκευές που λειτουργούν στο 
χώρο του σχολείου είναι δύο ψυγεία ισχύος 700W το καθένα τα οποία λειτουργούν όλο το 24ωρο, δύο 
φωτοτυπικά μηχανήματα συνολικής ισχύος 1000W τα οποία λειτουργούν από τις 8:30 μέχρι τις 16:00, μια 
καφετιέρα ισχύος 400W που λειτουργεί τις ίδιες ώρες με τα φωτοτυπικά και 5 ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
παλαιού τύπου των οποίων τα στοιχεία δεν μπορέσαμε να συλλέξουμε.  

Τα αισθητά φορτία που προέρχονται από τους χρήστες και τις διάφορες συσκευές του ισογείου του 
σχολικού κτιρίου είναι 0,1 kW για τις ώρες που δεν λειτουργεί το κτίριο (18:00 – 7:00). Για τις ώρες 
λειτουργίας του (8:00 – 15:00) τα αισθητά φορτία είναι 9,47 kW, ενώ τις ώρες που γίνεται καθαρισμός του 
σχολείου η τιμή είναι 0,58 kW. Τα λανθάνοντα φορτία του ισογείου για τις ώρες που δεν λειτουργεί το 
κτίριο είναι 0 kW, για τις ώρες λειτουργίας είναι 2,34 kW ενώ για τις ώρες καθαρισμού είναι 0,24 kW. 

Τα αισθητά φορτία που προέρχονται από τους χρήστες και τις διάφορες συσκευές του ορόφου του 
σχολικού κτιρίου είναι 0,6 kW για τις ώρες που δεν λειτουργεί το κτίριο (18:00 – 7:00). Για τις ώρες 
λειτουργίας του (8:00 – 15:00) τα αισθητά φορτία είναι 18,82 kW, ενώ τις ώρες που γίνεται καθαρισμός του 
σχολείου η τιμή είναι 0,3 kW. Τα λανθάνοντα φορτία του ορόφου για τις ώρες που δεν λειτουργεί το κτίριο 
είναι 0 kW, για τις ώρες λειτουργίας είναι 6,96 kW ενώ για τις ώρες καθαρισμού είναι 0,15 kW. 

Η θέρμανση του κτιρίου γίνεται με δίκτυο τηλεθέρμανσης. Το πλήθος των θερμαντικών σωμάτων που 
χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση του σχολικού κτιρίου είναι 71 (25 στο ισόγειο και 46 στον όροφο). Η 
θερμοκρασία στην οποία θερμαίνεται το κτίριο είναι 21oC και ρυθμίζεται από ένα θερμοστάτη και 
λειτουργεί 7:30 με 14:00. 
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4.5 Φωτογράφηση του κτιρίου με κάμερα υπερύθρων και σχολιασμός 
 

Η θερμοκάμερα είναι ένα φορητό εργαλείο μέτρησης θερμοκρασίας. Αντί να παρέχουν μια απλή 
ανάγνωση θερμοκρασίας, αυτά τα όργανα παράγουν μια ζωηρόχρωμη εικόνα της επιφάνειας η οποία 
απεικονίζει τις θερμοκρασιακές διαφορές της, παρουσιάζοντας τα θερμά και τα ψυχρά σημεία. Παρέχουν 
ταυτόχρονα λεπτομερή θερμική απεικόνιση και ακριβή μέτρηση της θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο. Η 
τεχνολογία της μέτρησης – απεικόνισης θερμοκρασίας επιφανειών από απόσταση είναι μια μέθοδος η οποία 
σταδιακά χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο. Τα παραδοσιακά θερμόμετρα επαφής σταδιακά 
αντικαθίστανται από όργανα τεχνολογίας υπερύθρων. Στις θερμοφωτογραφίες που ακολουθούν, και οι 
οποίες τραβήχτηκαν στις 28/3/07, αποτυπώνονται οι απώλειες στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό του 
κτιρίου. 

 

 
 

Σχήμα 4.5: Θερμοφωτογράφηση δυτικής όψης 
  

Στην παραπάνω θερμοφωτογραφία, στην οποία απεικονίζεται η δυτική όψη του κτιρίου, αρχικά 
παρατηρούμε ότι εμφανίζονται αυξημένες απώλειες ενέργειας στα παράθυρα. Αυτές οι απώλειες, οφείλονται 
στη μη ύπαρξη μόνωσης στην τοιχοποιία και τα κουφώματα. Έτσι η θερμότητα που εκλύεται από τα 
θερμαντικά σώματα που βρίσκονται κάτω από τα κουφώματα διαφεύγει προς το περιβάλλον. Έπειτα, οι 
θερμοκρασίες στα δοκάρια του κτιρίου και σε ορισμένες κολώνες προσεγγίζουν τους 12˚C, θερμοκρασία η 
οποία είναι αρκετά υψηλή, δεδομένου ότι η ατμοσφαιρική θερμοκρασία την συγκεκριμένη ημέρα ήταν 
6,5˚C. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και σε αυτή την περίπτωση να εμφανίζονται μεγάλες θερμικές απώλειες. 
Τα δομικά στοιχεία, στα οποία εμφανίζονται υψηλές θερμικές απώλειες, καλούνται θερμογέφυρες και οι 
θερμικές απώλειες από αυτά, οφείλονται σε κακή μόνωση και γενικώς κακή κατασκευή του κτιρίου. 

Γενικά, ως θερμογέφυρες καλούνται τμήματα ή στοιχεία του κελύφους ενός κτιρίου, όπου η θερμική 
τους αντίσταση η οποία κανονικά είναι ομοιόμορφη, μεταβάλλεται κατά αισθητό τρόπο, λόγω ενός από τους 
παρακάτω λόγους: 

 

• Ολικής ή μερικής παρεμβολής στο ομογενές τμήμα του κελύφους, ενός στοιχείου με διαφορετική 
θερμική αγωγιμότητα. 

• Αλλαγής πάχους στη δομή του τμήματος του κελύφους. 

• Διαφοράς εμβαδού μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής πλευράς, όπως συμβαίνει στις γωνιακές 
συναντήσεις διαφόρων στοιχείων. 
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Σε όλα τα παραπάνω στοιχεία, όπου η θερμική τους αντίσταση είναι μειωμένη και κατά συνέπεια 
αυξημένος ο συντελεστής θερμοπερατότητας, οι επιφανειακές εσωτερικές θερμοκρασίες βρίσκονται να είναι 
πολύ μικρότερες των αντίστοιχων ομοιογενών στοιχείων και να τείνουν να πλησιάσουν την θερμοκρασία 
περιβάλλοντος. Στην πραγματικότητα, στα στοιχεία αυτά γίνεται μια γρήγορη γεφύρωση της θερμοκρασίας 
μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, εφόσον βέβαια δεν υπάρχει θερμομονωτικό στοιχείο που 
να διακόπτει αυτή τη γεφύρωση. Γι’ αυτό το λόγο καλούνται θερμογέφυρες. Σε κάθε περίπτωση, είναι 
επιθυμητό να αποφεύγονται οι θερμογέφυρες, τόσο για την μείωση των θερμικών απωλειών ενέργειας αλλά 
και γιατί οι θερμογέφυρες είναι επιρρεπείς σε συμπύκνωση υδρατμών και συνεπώς και στην ανάπτυξη 
μούχλας. 

 

 

Σχήμα 4.6: Θερμοφωτογράφηση του φαινομένου της θερμογέφυρας 

 

Στην παραπάνω φωτογραφία απεικονίζεται ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του ορισμού της θερμογέφυρας. 

 

 

Σχήμα 4.7: Θερμοφωτογράφηση νοτιοδυτικού ανοίγματος 

 

Στην παραπάνω περίπτωση φαίνονται οι απώλειες θερμότητας από το παράθυρο του κτιρίου με 
νοτιοδυτικό προσανατολισμό. Οι απώλειες αυτές οφείλονται στην ελλιπή μόνωση πάνω από τα θερμαντικά 
σώματα καθώς και στον προσανατολισμό τους. 
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Σχήμα 4.8: Θερμοφωτογράφηση δώματος 

 

Στο παραπάνω ζεύγος θερμοφωτογραφίας – φωτογραφίας διακρίνουμε τις αυξημένες θερμικές 
απώλειες από το δώμα. Αυτό οφείλεται στην απουσία θερμομόνωσης του δώματος με συνέπεια την 
αυξημένη κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση. 

 

 

Σχήμα 4.9: Θερμοφωτογράφηση εξόδου 

 

Παραπάνω παρουσιάζεται εσωτερικά η νότια είσοδος του σχολείου. Παρατηρούμε ότι 
παρουσιάζονται πολύ μεγάλες απώλειες θερμότητας λόγω της μεγάλης θερμοκρασιακής διαφοράς εντός και 
εκτός του σχολείου και της κακής ποιότητας κατασκευής της πόρτας. 
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5 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
 

5.1 Μεθοδολογία μετρήσεων 

 

Για την καταγραφή της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω 
μετρήσεις: 

 

• της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας του εσωτερικού αέρα με ηλεκτρονικό καταγραφικό 
θερμόμετρο- υγρόμετρο, 

• της συγκέντρωσης του CO 2 με ηλεκτρονικό καταγραφικό,   

• της επιφανειακής θερμοκρασίας με κάμερα υπερύθρων. 

 

Ακόμη, έγινε εκτίμηση της θερμικής άνεσης στους χώρους του κτιρίου με βάση τις μετρήσεις 
θερμοκρασίας και υγρασίας των χώρων, και με τη βοήθεια των νομογραφημάτων Fanger. 

Οι μετρήσεις έγιναν το διάστημα 15/3 - 19/4. 

Για τις μετρήσεις της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας του εσωτερικού αέρα, 
χρησιμοποιήθηκαν καταγραφικά τύπου Hobo H8 (Σχήμα 5.1). Αυτό το μοντέλο καταγραφικού διαθέτει 
εσωτερικούς αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας, καθώς και τέσσερα επιπλέον  κυκλώματα  με 
υποδοχές, για μετρήσεις με εξωτερικούς αισθητήρες. 

 

Οι προδιαγραφές του καταγραφικού είναι: 

 

• Εύρος λειτουργίας: -20˚C έως 70˚C για τη  θερμοκρασία και 25% έως 95% για την υγρασία 

• Ακρίβεια: ± 0,7˚C στους 25˚C στις μετρήσεις θερμοκρασίας. Η ακρίβεια του αισθητήρα ως προς 
την θερμοκρασία, παρατίθεται στο διάγραμμα του Σχήματος 5.1 

• Μνήμη: 7944 μετρήσεις 

• Διαστάσεις: 6,1 cm х 4,8 cm х 2 cm 

 

 
                                                                      (α)                                                                          (β) 

 
Εικόνα 5.1: (α) Το ηλεκτρονικό καταγραφικό θερμόμετρο – υγρόμετρο που χρησιμοποιήθηκε και (β) διάγραμμα συσχέτισης της θερμοκρασίας με 

την ακρίβεια του καταγραφικού. 
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Οι μετρήσεις θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας του εσωτερικού αέρα, πραγματοποιήθηκαν σε 
συγκεκριμένες αίθουσες του κτιρίου: Δύο ηλεκτρονικά καταγραφικά θερμόμετρα- υγρόμετρα 
τοποθετήθηκαν στον διάδρομο και σε αίθουσα που βρίσκεται στην βόρεια όψη του ισογείου και ένα 
καταγραφικό τοποθετήθηκε σε αίθουσα που βρίσκεται στην νότια όψη του κτιρίου, στον όροφο. 

 

 
 

Εικόνα 5.2: Ηλεκτρονικό καταγραφικό θερμόμετρο – υγρόμετρο τοποθετημένο σε αίθουσα του σχολείου. 
 

Για τις μετρήσεις της συγκέντρωσης CO2 χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικό καταγραφικό  συγκέντρωσης 
CO2. Το μετρητικό αυτό όργανο,  χαρακτηρίζεται από ακρίβεια ± 50 ppm και διακριτική ικανότητα ± 1 ppm. 

 

 

 
Εικόνα 5.3: Το ηλεκτρονικό καταγραφικό συγκέντρωσης  CO2 που χρησιμοποιήθηκε. 

 

Οι μετρήσεις των επιφανειακών θερμοκρασιών με κάμερα υπερύθρων γίνεται με σκοπό τον εντοπισμό 
ατελειών μονώσεως και την εύρεση των αδύναμων σημείων ενός  χώρου. Η κάμερα υπερύθρων ή αλλιώς η 
θερμογραφική κάμερα, ανιχνεύει την υπέρυθρη ακτινοβολία από την προς θερμογράφηση επιφάνεια και 
μετρά την θερμοκρασία της επιφάνειας. 

Κάθε σώμα σε μια θερμοκρασία πάνω από τους 0˚C, εκπέμπει υπέρυθρη ακτινοβολία. Μεταξύ της 
θερμοκρασίας ενός αντικειμένου και της ποσότητας ενέργειας που ακτινοβολεί, υπάρχει μια σταθερή σχέση. 
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Είναι επομένως πιθανό, να επιτευχθεί η ακριβής μέτρηση της θερμοκρασίας του αντικειμένου, μετρώντας 
την ποσότητα της ακτινοβολίας. 

 Η θερμοκάμερα με την οποία λήφθηκαν οι θερμοφωτογραφίες φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

 
Εικόνα 5.4: Κάμερα υπερύθρων. 
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5.2 Μετρήσεις μεγεθών 
 

5.2.1 Μετρήσεις θερμοκρασίας και υγρασίας 
 

Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων για τις θερμοκρασίες του σχολείου, προκύπτουν τα παρακάτω 
διαγράμματα, στα οποία απεικονίζεται η θερμοκρασιακή διακύμανση των χώρων του σχολείου σε σύγκριση 
με την ατμοσφαιρική στο χρονικό διάστημα 28/3/07 - 25/4/07. 

 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Β1 Α2 ΣΤ1 Α3  
Διάγραμμα 5.5: Θερμοκρασιακή διακύμανση των θερμικών ζωνών του κτιρίου συγκριτικά με την θερμοκρασία περιβάλλοντος στο διάστημα 28/3-

25/4 
 

Από το διάγραμμα προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι θερμοκρασίες των χώρων αρχικά κυμαίνονται 
σε κανονικά επίπεδα (18οC – 20οC), συγκριτικά με την ατμοσφαιρική θερμοκρασία. Έπειτα στο διάστημα 
2/4 – 16/4 (περίοδος Πάσχα) παρατηρούμε ότι οι θερμοκρασίες σταδιακά προσεγγίζουν την μέση 
ατμοσφαιρική θερμοκρασία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σε αυτό το διάστημα το σχολείο είναι κλειστό 
και συνεπώς και το σύστημα θέρμανσης είναι εκτός λειτουργίας. Στη συνέχεια παρατηρούμε ότι την 
εβδομάδα 17/4 – 25/4 οι θερμοκρασίες των αιθουσών τείνουν να αυξηθούν λόγω της επιστροφής των 
μαθητών και της επαναλειτουργίας του συστήματος θέρμανσης. Ταυτόχρονα δεν αποκλίνουν από την μέση 
ατμοσφαιρική εξαιτίας της γενικής καλοκαιρίας που επικρατούσε εκείνη την περίοδο. 
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΙΣ 30/3
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ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β1 Α2 ΣΤ1 Α3
 

Διάγραμμα 5.6: Ημερήσια διακύμανση θερμοκρασίας  

 

Παρατηρώντας την θερμοκρασιακή διακύμανση των χώρων του σχολείου για μια τυπική ημέρα, όπως 
παρουσιάζεται στο παραπάνω διάγραμμα, προκύπτουν τα εξής: 

Οι θερμοκρασίες όλων των χώρων του σχολείου είναι σταθερές τις πρώτες πρωινές ώρες. Από τις 8:00 
και μετά, οι μαθητές προσέρχονται στις αίθουσες και το σύστημα θέρμανσης τίθεται σε λειτουργία. Έτσι οι 
θερμοκρασίες σταδιακά αυξάνονται και διατηρούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα περίπου μέχρι τις 14:00, 
οπότε και αρχίζουν να μειώνονται  και τελικά σταθεροποιούνται στους 15 – 17 ˚C για το υπόλοιπο της 
ημέρας. 
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Διάγραμμα 5.7: Διακύμανση της σχετικής υγρασίας των θερμικών ζωνών του κτιρίου στο διάστημα 28/3 – 25/4 

 
Από το παραπάνω διάγραμμα προκύπτει ότι στο διάστημα αυτό, οι τιμές της σχετικής υγρασίας των 

χώρων του σχολείου λίγες μόνο φορές ξεπερνούν τις τιμές της σχετικής υγρασίας του περιβάλλοντος 
(ενδεικτικά στα διαστήματα  7/4 – 9/4, 11/4 – 12/4 και 15/4 – 17/4). Ωστόσο, συχνά οι τιμές αυτές αγγίζουν 
ή και ξεπερνούν το 60%, επηρεάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο  την επίτευξη θερμικής άνεσης στους χώρους 
και δημιουργώντας συνθήκες ικανές για ανάπτυξη μυκήτων και μούχλας.  
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Διάγραμμα 5.8: Ημερήσια διακύμανση της σχετικής υγρασίας στις 30/3 
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Από το παραπάνω διάγραμμα, όπου παρουσιάζονται οι μετρήσεις της σχετικής υγρασίας για τις 30/3 
παρατηρούμε ότι στις ώρες λειτουργίας του κτιρίου, εμφανίζεται απότομη αύξηση στα ποσοστά υγρασίας. 
Επίσης, η υγρασία του ισογείου κυμαίνεται σε χαμηλότερα ποσοστά από αυτήν της βόρειας αίθουσας του 
ορόφου (Α3) και σε υψηλότερα από τη νότια του ορόφου (ΣΤ1). Επίσης παρατηρείται πολύ μεγάλη διαφορά 
στο ποσοστό υγρασίας μεταξύ των δύο αιθουσών του ορόφου (ΣΤ1 και Α3). Αυτό Μπορεί να οφείλεται σε 
πολλούς παράγοντες οι οποίοι πρακτικά είναι αδύνατον να ερμηνευθούν με τη διαδικασία που 
ακολουθήθηκε για τη μελέτη μας.  

 

5.2.2 Μετρήσεις CO2 

 

Από τις μετρήσεις του CO2 που πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα ΣΤ1 του σχολείου προκύπτει για 
τις 28/3, το παρακάτω διάγραμμα: 
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Διάγραμμα 5.9: Συγκέντρωση CO2 στις 28/3 

 
                  

Tα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα, την δεδομένη ημέρα, ήταν αρκετά υψηλά στους χώρους του 
σχολείου, μια και η μέγιστη τιμή για να έχουμε ένδειξη αποδεκτής ποιότητας είναι 1000 ppm (ASHRAE). 
Οι συγκεντρώσεις του διοξειδίου του άνθρακα, ξεπερνούν κατά πολύ το επιτρεπτό όριο των 1000 ppm τις 
ώρες λειτουργίας. Το διάστημα μεταξύ 12:30 και 12:50 παρατηρείται κατακόρυφη μείωση της 
συγκέντρωσης του CO2 λόγω του διαλείμματος και συνεπώς του αερισμού της αίθουσας. Στη συνέχεια κατά 
το διάστημα 12:50 – 13:45 λόγω του ότι είναι η τελευταία ώρα του μαθήματος είναι αδύνατον να υπάρξει 
επιστροφή στα υψηλά επίπεδα CO2. Ας σημειωθεί εδώ ότι η μέγιστη τιμή που μπορεί να δεχτεί το 
καταγραφικό μηχάνημα είναι 2500 ppm. Οι υψηλές τιμές CO2 αποδίδονται στον ανεπαρκή αερισμό του 
κτιρίου. 
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5.2.3 Εκτίμηση θερμικής άνεσης 
 

Ως θερμική άνεση ορίζεται η πνευματική κατάσταση η οποία εκφράζει ικανοποίηση από τις 
περιβαλλοντικές συνθήκες.  

Επίσης συχνά συναντάμε και τον εξής ορισμό: Ως θερμική άνεση μπορεί να ορίσει κανείς την 
κατάσταση του περιβάλλοντος χώρου κατά την οποία οι περισσότεροι χρήστες του δεν αισθάνονται ούτε 
ενοχλητική ζέστη, ούτε ενοχλητικό κρύο, η ακόμα καλύτερα, δεν τους απασχολούν οι περιβαλλοντικές 
συνθήκες.  

Όπως εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς, δεν υπάρχει μια δεδομένη – βέλτιστη κατάσταση 
θερμικής άνεσης η οποία να είναι αποδεκτή από όλους. Διαφορετική αντίληψη για τις περιβαλλοντικές 
συνθήκες έχει ένα παιδί και διαφορετική ένας ηλικιωμένος. Το ίδιο συμβαίνει και με τη σωματική 
δραστηριότητα του ανθρώπου.  

Όσον αφορά την θερμική άνεση, με την βοήθεια των νομογραφημάτων Fanger, μπορούμε να κρίνουμε 
το επίπεδο θερμικής άνεσης του κάθε χώρου για ένα δεδομένο διάστημα. 

Παρακάτω ακολουθούν νομογραφήματα όπου συσχετίζονται η σχετική υγρασία και η θερμοκρασία 
αέρα των χώρων του σχολείου με το επίπεδο θερμικής άνεσης. Μελετώντας την σχετική υγρασία των χώρων 
του σχολείου, πρέπει να επισημανθεί ότι, γενικά, οι υπάρχοντες υδρατμοί στο εσωτερικό ενός χώρου είναι: 

 

• Κανονικά υποπροϊόντα των μεταβολικών, αναπνευστικών και θερμορρυθμιστικών αντιδράσεων του 
ανθρώπινου οργανισμού.  

• Aυτοί που προέρχονται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, στους χώρους.  

• Αυτοί που παράγονται από την εξάτμιση υγραινόμενων οικοδομικών στοιχείων είτε αυτά αποτελούν 
μέρος του κελύφους είτε είναι εσωτερικά στοιχεία. Παρόμοιες περιπτώσεις παρουσιάζονται όταν τα 
οικοδομικά στοιχεία παρουσιάζουν μεγάλη υγροσκοπικότητα και είναι εκτεθειμένα χωρίς σχετική 
προστασία σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή υφίστανται φαινόμενα τριχοειδούς ανόδου υγρασίας 
από το έδαφος ή από υγρούς χώρους ή τέλος από ενδεχόμενες διαρροές λόγω ρηγμάτων. 

 

Για σχετικές υγρασίες μεγαλύτερες του 70% και υψηλές θερμοκρασίες του αέρα του χώρου, η 
αποδέσμευση των υδρατμών φρενάρεται. Αντίθετα, αυξάνει ανώμαλα όταν η σχετική υγρασία γίνεται 
μικρότερη του 30% και υπάρχουν συγχρόνως χαμηλές θερμοκρασίες. Ένας υγρός αέρας, που η σχετική του 
υγρασία πλησιάζει το όριο κορεσμού, παρουσιάζει χαμηλή ικανότητα απορρόφησης των παραγόμενων 
υδρατμών από το σώμα, πράγμα που σημαίνει ότι εμποδίζει τις εναλλαγές με εξάτμιση. 
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Το νομογράφημα που ακολουθεί, αντιστοιχεί σε δεδομένα της περιόδου 29/3 – 30/3. Βλέπουμε ότι 
οι τιμές θερμικής άνεσης κυμαίνονται από  δυσάρεστα ψυχρά έως απλά ανεκτά. Ως ιδιαίτερα άνετος 
θεωρείται ένας χώρος όπου η μέση θερμοκρασία των περιβαλλουσών επιφανειών δεν αποκλίνει από τη 
θερμοκρασία αέρα περισσότερο από 3 βαθμούς. Συγκεκριμένα στο διάγραμμά μας όλες οι αίθουσες 
κυμαίνονται στην δυσάρεστα ψυχρή περιοχή με μια μικρή εξαίρεση την αίθουσα ΣΤ1, η οποία έχει νότιο 
προσανατολισμό και δέχεται περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία. 
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Διάγραμμα 5.10: Συσχέτιση της θερμοκρασίας αέρα και της μέσης θερμοκρασίας περιβαλλουσών επιφανειών με το επίπεδο θερμικής άνεσης κατά το 

διάστημα 29/3 – 30/3  
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Νομογράφημα 5.11: Συσχέτιση θερμοκρασίας αέρα και της σχετικής υγρασίας με το επίπεδο θερμικής άνεσης κατά το διάστημα 29/3 – 30/3  
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Νομογράφημα 5.12: Συσχέτιση θερμοκρασίας αέρα και της σχετικής υγρασίας με το επίπεδο θερμικής άνεσης κατά το διάστημα 27/4 – 1/5 
 

Το διήμερο 29/3 – 30/3 παρατηρείται αλλαγή στις τιμές της υγρασίας και θερμοκρασίας αέρα των 
χώρων του σχολείου. Σαν αποτέλεσμα, μεταβάλλονται και τα επίπεδα θερμικής άνεσης. Συγκεκριμένα, στο 
νομογράφημα 5.11 παρατηρούμε ότι οι τιμές υγρασίας και θερμοκρασίας στις αίθουσες ΣΤ1 και Β1 
βρίσκονται σε ανεκτό επίπεδο, ενώ οι αίθουσες Α2 και Α3 βρίσκονται μεταξύ δυσάρεστου και ανεκτού 
επιπέδου. Αντίθετα στο νομογράφημα 5.12 σχεδόν όλες οι αίθουσες βρίσκονται στο ευχάριστο επίπεδο. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι μετρήσεις έγιναν σε μια περίοδο πολύ κοντά στο καλοκαίρι. 
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5.3 Καταγραφή ενεργειακών καταναλώσεων 
 

Για την καταγραφή της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου, συγκεντρώθηκαν στοιχεία για τα 
τελευταία τρία έτη περίπου. Συγκεκριμένα, συγκεντρώθηκαν οι ετήσιες καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας 
του κτιρίου από τη ΔΕΗ καθώς και οι ετήσιες καταναλώσεις θερμικής ενέργειας από την ΔΕΥΑΚ 
(Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης). 
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Διάγραμμα 5.13: Καταμέτρηση λογαριασμών τηλεθέρμανσης από 2003 – 2007 

 

Από τους λογαριασμούς της τηλεθέρμανσης συμπεραίνουμε ότι οι χειμώνες του 2003 και του 2005 
ήταν αρκετά ψυχροί και ως εκ τούτου απαιτήθηκε περισσότερη θερμική ενέργεια. Επίσης βλέπουμε ότι η 
μικρότερη ζήτηση σημειώνεται τις περιόδους Φεβρουαρίου – Μαΐου 2004 και 2005. 
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Διάγραμμα 5.14: Καταμέτρηση λογαριασμών ΔΕΗ από 2003 – 2007 
 

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με στοιχεία της 
ΔΕΗ. Δεν παρατηρείται κάτι το αξιοσημείωτο, παρά μόνο ότι τους ψυχρούς μήνες η κατανάλωση αυξάνεται 
λόγω της αυξημένης συννεφιάς που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του φυσικού φωτισμού.  

 

5.4 Προσομοιωτική προσέγγιση υφιστάμενης κατάστασης 
 

Η προσομοιωτική προσέγγιση της υφιστάμενης κατάστασης περιλαμβάνει την ενεργειακή αξιολόγηση 
του κτιρίου στην υπάρχουσα κατάσταση, με την χρήση  του υπολογιστικού προγράμματος Suncode 
Software, το οποίο επιτρέπει τον υπολογισμό των ενεργειακών και θερμοκρασιακών επιπέδων του κάθε 
χώρου του κτιρίου. Οι όλοι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας κλιματολογικά δεδομένα της 
περιοχής της Κοζάνης, για ένα πλήρες ημερολογιακό έτος. 

Το υπολογιστικό πρόγραμμα Suncode, αποτελεί ένα απλό μοντέλο ενεργειακής προσομοίωσης 
κτιρίων, το οποίο όμως μειονεκτεί στην αντιμετώπιση την οποία παρέχει σε εγκαταστάσεις θέρμανσης – 
ψύξης. Για τις εγκαταστάσεις αυτές, υπολογίζει μόνο το φορτίο θέρμανσης – ψύξης και όχι την πραγματική 
απόδοση. Βέβαια, το φορτίο αυτό υπολογίζεται σε ωριαίο επίπεδο και δεν παρουσιάζει τα προβλήματα των 
στατικών μοντέλων σχετικά με τον υπολογισμό των καταναλώσεων. 

Παρά την απλότητα του μοντέλου προσομοίωσης, η οποία αφορά κυρίως στο πλήθος των συστημάτων 
που μελετώνται και όχι στο μαθηματικό μοντέλο, δίνει τη δυνατότητα για ακριβή προσομοίωση διαφόρων 
Παθητικών Ηλιακών Συστημάτων.   

Στο διάγραμμα που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι μετρούμενες και οι προσομοιωμένες θερμοκρασίες 
των χώρων του κτιρίου, καθώς και οι τιμές της ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας, για το διάστημα 1/4 – 15/4. 
Αυτό που παρατηρούμε, είναι ότι οι προσομοιωμένες θερμοκρασίες προσεγγίζουν αρκετά ικανοποιητικά τις 
μετρούμενες θερμοκρασίες των χώρων. 

 Αξίζει να σημειωθεί, ότι πρόκειται για ένα υπολογιστικό πρόγραμμα, το οποίο μας δίνει την 
δυνατότητα να προσομοιώσουμε το κτίριο αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιτευχθεί ακριβής 
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«ταύτιση» μεταξύ των μεγεθών που προκύπτουν από την προσομοίωση και των συνθηκών που επικρατούν 
στο κτίριο.  

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΩΝ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟ 1/4 ΕΩΣ 15/4
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Διάγραμμα 5.15: Συγκριτικό διάγραμμα μετρούμενων και προσομοιωμένων θερμοκρασιών ισογείου 
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Διάγραμμα 5.16: Συγκριτικό διάγραμμα μετρούμενων και προσομοιωμένων θερμοκρασιών ορόφου 
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5.4.1 Θερμικές απώλειες και κέρδη από το κτίριο 

 

Το ενεργειακό ισοζύγιο ενός κτιρίου, έχει τις ακόλουθες παραμέτρους: 

 

• Απώλειες λόγω μετάδοσης θερμότητας και αερισμού από το εσωτερικό προς το εξωτερικό 
περιβάλλον. 

• Ολικό θερμικό κέρδος. 

• Παραγωγή, διανομή, εκπομπή και απώλειες λόγω ελέγχου από το σύστημα θέρμανσης. 

• Την ενέργεια που καταναλώνεται στο σύστημα θέρμανσης. 

 

Όσον αφορά το ολικό θερμικό κέρδος, αυτό ισούται με το άθροισμα των εσωτερικών θερμικών 
απωλειών και των κερδών από την ηλιακή ακτινοβολία. 

 

Τα εσωτερικά θερμικά κέρδη, περιλαμβάνουν οποιαδήποτε θερμότητα παράγεται μέσα στον χώρο, 
εκτός του συστήματος θέρμανσης. Δηλαδή: 

 

• Κέρδη από τον μεταβολισμό των κατοίκων.  

• Την ηλεκτρική κατανάλωση συσκευών και φώτων.  

• Τα καθαρά κέρδη από την διανομή νερού και δίκτυο αποχέτευσης. 

 

Τα ηλιακά θερμικά κέρδη εξαρτώνται από: 

 

• Την ηλιοφάνεια της περιοχής.  

• Τον προσανατολισμό των επιφανειών που απορροφούν θερμότητα από ηλιακή ακτινοβολία.  

• Τις σκιάσεις.  

• Τα χαρακτηριστικά μετάδοσης και απορρόφησης των υλικών των επιφανειών. 

 

Οι θερμικές απώλειες ενός κτιρίου απαρτίζονται από τις απώλειες θερμοπερατότητας και τις απώλειες 
αερισμού ή διείσδυσης αέρα. Οι απώλειες θερμοπερατότητας, περιλαμβάνουν την μετάδοση θερμότητας 
διαμέσου των δομικών στοιχείων από την συνδυασμένη επίδραση των φαινόμενων αγωγής, συναγωγής και 
ακτινοβολίας θερμότητας. Οι απώλειες αερισμού, οφείλονται στον εξωτερικό αέρα που εισέρχεται στον 
χώρο και άρα θα πρέπει να θερμανθεί. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης ολόκληρου του κτιρίου για όλο 
τον χρόνο, στην υφιστάμενη κατάσταση, παρουσιάζονται στα παρακάτω διαγράμματα: 
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ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

19%

35%

46%

Ανοίγματα Αδιαφανές κέλυφος Αερισμός
 

 
Διάγραμμα 5.17: Ισοζύγιο θερμικών απωλειών την περίοδο λειτουργίας 

 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

9%
10%

81%

Εσωτερικά Ηλιακό κέρδος Βοηθητική θέρμανση
 

Διάγραμμα 5.18: Ισοζύγιο θερμικών κερδών με αγωγιμότητα την περίοδο λειτουργίας 

 

Με βάση τα ποσοστά που απεικονίζονται στο διάγραμμα των θερμικών απωλειών, βλέπουμε ότι το 
46% προέρχεται από τον αερισμό, δηλαδή από τον αέρα που εισέρχεται στο κτίριο και δεσμεύει ποσά 
θερμότητας. Επιπλέον είναι δυνατόν, τα υψηλά ποσοστά στις απώλειες από αερισμό, να προέρχονται από τα 
ποσά αέρα που εισέρχονται στο εσωτερικό του κτιρίου από τους αρμούς μεταξύ θυρών και παραθύρων, 
μεταξύ πλαισίου και  παραθύρου καθώς και μεταξύ της πόρτας και του τοίχου.  Ακολουθούν οι απώλειες 
από τα παράθυρα και από τους τοίχους του κτιρίου. Το υψηλό ποσοστό απωλειών από τους τοίχους 
οφείλεται στην ανεπαρκή μόνωση τους, όπως φάνηκε και στις θερμοφωτογραφίες. Οι θερμικές απώλειες 
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από τα ανοίγματά του κτιρίου, τα οποία χαρακτηρίζονται από μονό τζάμι, οφείλονται στην υψηλή θερμική 
αγωγιμότητα του γυαλιού.   

 Από την άλλη πλευρά, το μεγαλύτερο ποσοστό των θερμικών κερδών του κτιρίου προέρχεται από το 
σύστημα βοηθητικής θέρμανσης. Με αρκετά μικρότερο ποσοστό συμβολής στα θερμικά κέρδη, ακολουθούν 
τα ηλιακά κέρδη και τέλος τη μικρότερη συνεισφορά την έχουν τα εσωτερικά θερμικά κέρδη. Ως θερμικά 
κέρδη από το σύστημα βοηθητικής θέρμανσης, νοείται η συνολική ενέργεια που αποδόθηκε στο κτίριο από 
την μηχανολογική εγκατάσταση θέρμανσης. Στα εσωτερικά θερμικά κέρδη συμπεριλαμβάνονται και οι 
δραστηριότητες των χρηστών του κτιρίου και τα μηχανήματα και οι συσκευές που λειτουργούν εντός του 
κτιρίου. 

 

5.4.2 Θερμικές απώλειες και κέρδη από τους τοίχους του ισογείου 
 

Εξετάζοντας τους τοίχους του κτιρίου ανά θερμική ζώνη και περίοδο λειτουργίας (θερμή – ψυχρή), 
παίρνουμε τα παρακάτω διαγράμματα που απεικονίζουν τις θερμικές απώλειες και τα θερμικά κέρδη ανά 
προσανατολισμό. 

 

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΑΔΙΑΦΑΝΗ 
ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΩΝΗΣ 1 ΤΗΝ ΨΥΧΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

21%

29%26%

22%

1%

1%

ΒΟΡΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΟΤΟΣ ΔΥΣΗ ΔΑΠΕΔΟ ΟΡΟΦΗ
 

Διάγραμμα 5.19: Καταμερισμός θερμικών απωλειών από τοίχους ισογείου κατά τους μήνες Νοέμβριο – Μάρτιο 
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ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΑΔΙΑΦΑΝΗ 
ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΩΝΗΣ 1 ΤΗΝ ΘΕΡΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

19%

33%28%

19%
1%

ΒΟΡΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΟΤΟΣ ΔΥΣΗ ΔΑΠΕΔΟ ΟΡΟΦΗ
 

 
Διάγραμμα 5.20: Καταμερισμός θερμικών απωλειών από τοίχους ισογείου κατά τους μήνες Απρίλιο – Μάιο και Σεπτέμβριο –Οκτώβριο 

 
 

Παρατηρώντας τις θερμικές απώλειες στο διάγραμμα, διαπιστώνουμε ότι οι περισσότερες 
πραγματοποιούνται από τους τοίχους της Ανατολικής πλευράς Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η πλευρά 
αυτή του κτιρίου δέχεται την λιγότερη ηλιακή ακτινοβολία και επηρεάζεται κατά κανόνα από τους ψυχρούς 
ανέμους, κατά την περίοδο λειτουργίας του σχολείου. Οι θερμικές απώλειες από τους τοίχους στην Βόρεια, 
Δυτική και Νότια όψη του σχολείου κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα, με τις απώλειες από τους τοίχους στην 
Βόρεια όψη να εκπροσωπούνται από το μικρότερο ποσοστό, ενώ οι απώλειες προς το δάπεδο και την οροφή 
είναι πολύ μικρές. 

 
 

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΔΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΩΝΗΣ 1 ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

94%

6%

ΔΑΠΕΔΟ ΟΡΟΦΗ
 

 
Διάγραμμα 5.21: Καταμερισμός θερμικών κερδών με αγωγιμότητα από τοίχους ισογείου κατά τους μήνες Σεπτέμβριο – Μάιο 
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Παρατηρώντας το διάγραμμα των θερμικών κερδών, παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφεία 
προέρχεται από το δάπεδο ενώ το μόνο το 6% από την οροφή. Είναι πιθανό, τα θερμικά κέρδη από το 
δάπεδο, να προέρχονται από τις ανακλάσεις της ηλιακής ακτινοβολίας σε αυτό. Για να δικαιολογηθούν τα 
κέρδη από το δάπεδο, θα πρέπει να εξεταστεί, αρχικά, η διακύμανσή τους στο επίπεδο των μηνών ώστε να 
εντοπιστεί ο μήνας κατά τον οποίο εμφανίζονται τα περισσότερα. 

 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΑΔΙΑΦΑΝΗ 
ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΩΝΗΣ 1
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Διάγραμμα 5.22: Κατανομή θερμικών απωλειών από τοίχους ισογείου την περίοδο λειτουργίας 

 
Από το διάγραμμα της μηνιαίας κατανομής των θερμικών απωλειών, διαπιστώνουμε ότι οι 

περισσότερες παρατηρούνται στους τοίχους της νότιας πλευράς του κτιρίου, τους ψυχρούς μήνες του έτους, 
δηλαδή τον Δεκέμβριο (900 KWh), τον Ιανουάριο (1200 KWh) και τον Φεβρουάριο (900 KWh). 
Ακολουθούν οι απώλειες από τους τοίχους στον Βορρά, ενώ οι απώλειες από τους Ανατολικούς και 
Δυτικούς τοίχους κυμαίνονται σε χαμηλά και παρόμοια μεταξύ τους επίπεδα. 

 

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΔΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ZΩΝΗΣ 1 / m 2

47%

44%

5% 4%

ΒΟΡΡΑΣ ΝΟΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΔΥΣΗ
 

Διάγραμμα 5.23: Καταμερισμός θερμικών απωλειών από τοίχους ισογείου ανά τετραγωνικό μέτρο τοίχου. 
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5.4.3 Θερμικές απώλειες και κέρδη από τοίχους ορόφου 
 
 

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΑΔΙΑΦΑΝΗ 
ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΩΝΗΣ 2 ΤΗΝ ΨΥΧΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

5% 7%
5%

5%

78%

ΒΟΡΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΟΤΟΣ ΔΥΣΗ ΔΩΜΑ
 

 

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΑΔΙΑΦΑΝΗ 
ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΩΝΗΣ 2 ΤΗΝ ΘΕΡΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

5% 8%
5%

5%

77%

ΒΟΡΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΟΤΟΣ ΔΥΣΗ ΔΩΜΑ
 

 
Διαγράμματα 5.24 και 5.25: Καταμερισμός θερμικών απωλειών από τοίχους ορόφου κατά την ψυχρή και θερμή περίοδο του έτους αντίστοιχα 

 

Στην περίπτωση των τοίχων του ορόφου, από τα ετήσια διαγράμματα κατανομής των θερμικών 
απωλειών έχουμε ότι οι περισσότερες θερμικές απώλειες εμφανίζονται από το δώμα του κτιρίου και 
ακολουθούν οι απώλειες από τους τοίχους της ανατολικής πλευράς του κτιρίου. 
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ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΑΔΙΑΦΑΝΗ 
ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΩΝΗΣ 2
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Διάγραμμα 5.26: Καταμερισμός θερμικών απωλειών από τοίχους ορόφου την περίοδο λειτουργίας 

 

Από το διάγραμμα της μηνιαίας κατανομής των θερμικών απωλειών για τη ζώνη 2, διαπιστώνουμε 
ότι οι περισσότερες απώλειες παρατηρούνται στους τοίχους της βόρειας πλευράς του κτιρίου, τους ψυχρούς 
μήνες του έτους, δηλαδή τον Δεκέμβριο (~800 KWh), τον Ιανουάριο (~1000 KWh) και τον Φεβρουάριο 
(~800 KWh). Ακολουθούν οι απώλειες από τους τοίχους στον νότου, ενώ οι απώλειες από τους ανατολικούς 
και δυτικούς τοίχους κυμαίνονται σε χαμηλά και παρόμοια μεταξύ τους επίπεδα. 

 

 

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΑΔΙΑΦΑΝΗ 
ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΩΝΗΣ 2 / m 2

47%

44%

5% 4%

ΒΟΡΡΑΣ ΝΟΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΔΥΣΗ
 

 
Διάγραμμα 5.27: Καταμερισμός θερμικών απωλειών από τοίχους ορόφου ανά τετραγωνικό μέτρο τοίχου. 
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5.4.4 Θερμικές απώλειες και θερμικά κέρδη από τα παράθυρα του κτιρίου 
 

Η μετάδοση θερμότητας στην περίπτωση των ανοιγμάτων  γίνεται με: 

 

• Αγωγή – συναγωγή. 

• Μεταφορά. 

• Ακτινοβολία. 
 
Εξετάζοντας τα ανοίγματα του κτιρίου, παίρνουμε διαγράμματα που απεικονίζουν τις θερμικές απώλειες και 
τα θερμικά κέρδη, ανά προσανατολισμό και θερμική ζώνη. 
 

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗ 
ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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Διαγράμματα 5.28: Καταμερισμός θερμικών απωλειών από παράθυρα ισογείου και ορόφου κατά την περίοδο λειτουργίας του κτιρίου 
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ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗ 
ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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Διάγραμμα 5.29: Καταμερισμός θερμικών κερδών από παράθυρα ισογείου και ορόφου κατά την περίοδο λειτουργίας του κτιρίου 

 

 

Από την κατανομή των θερμικών απωλειών και των θερμικών κερδών των παραθύρων του ισογείου 
και του ορόφου, την περίοδο λειτουργίας, διαπιστώνουμε ότι εμφανίζονται μεγαλύτερες θερμικά κέρδη παρά 
απώλειες. 

Οι μεγαλύτερες θερμικές απώλειες προέρχονται από τα ανοίγματα της βόρειας όψης του κτιρίου, με τις 
απώλειες του ισογείου (12800 kWh) να είναι μεγαλύτερες από αυτές του ορόφου (11200 kWh). 
Ακολουθούν, για το ισόγειο, οι απώλειες από την δυτική πλευρά (12400 kWh) και την ανατολική πλευρά 
(8600 kWh) ενώ για τον όροφο, οι απώλειες από την δυτική πλευρά (12100 kWh) και την ανατολική πλευρά 
(7900 kWh). 

Τα μεγαλύτερα θερμικά κέρδη παρουσιάζονται από τα ανοίγματα της δυτικής όψης του ορόφου του 
κτιρίου (19000 KWh) και ακολουθούν τα θερμικά κέρδη από την δυτική όψη του ισογείου (17400 KWh). 
Το γεγονός όμως ότι στην δυτική όψη παρατηρούνται ταυτόχρονα υψηλές θερμικές απώλειες, μας οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι τα ανοίγματα του κτιρίου στερούνται θερμομόνωσης και όση ηλιακή ακτινοβολία 
δέχονται από το περιβάλλον, την αποδίδουν ξανά σε αυτό. 

Από το παρακάτω διάγραμμα, διαπιστώνουμε ότι οι περισσότερες θερμικές απώλειες 
πραγματοποιούνται από τα ανοίγματα της δυτικής όψης του κτιρίου, τους ψυχρούς μήνες του έτους, δηλαδή 
τον  Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Δεκέμβριο. Οι θερμικές απώλειες από τα παράθυρα στην ανατολική 
και νότια πλευρά του κτιρίου, κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα, ενώ οι απώλειες από τα παράθυρα της βόρειας 
πλευράς εμφανίζουν μικρές διαφοροποιήσεις από τις απώλειες των παραθύρων της δυτικής  πλευράς. 
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Διάγραμμα 5.30: Καταμερισμός θερμικών απωλειών από παράθυρα ανά προσανατολισμό την περίοδο λειτουργίας 
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Διάγραμμα 5.31: Καταμερισμός θερμικών κερδών με αγωγιμότητα από παράθυρα ανά προσανατολισμό την περίοδο λειτουργίας 

 

Από το διάγραμμα της μηνιαίας κατανομής των θερμικών κερδών, που προηγείται, παρατηρούμε ότι 
τα  μεγαλύτερα θερμικά κέρδη εμφανίζονται, για όλη την διάρκεια της περιόδου λειτουργίας του σχολείου, 
από τα ανοίγματα της νότιας όψης με αποκορύφωμα, τα θερμικά κέρδη που εμφανίζονται τον μήνες 
Οκτώβριο και Νοέμβριο (~4900 KWh). 

 



 68

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΗ ΔΟΜΙΚA 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΩΝΗΣ 1 ΚΑΙ 2

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

JAN FEB MAR APR MAY SEP OCT NOV DEC

K
W

h

ΔΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΒΟΡΡΑΣ ΝΟΤΟΣ
 

Διάγραμμα 5.32: Καταμερισμός θερμικών απωλειών και κερδών με αγωγιμότητα από παράθυρα για όλο το κτίριο 

 

Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι τόσο στο ισόγειο όσο και στον όροφο, τα περισσότερα θερμικά 
κέρδη εμφανίζονται στα ανοίγματα της δυτικής όψης. Οι μεγαλύτερες θερμικές απώλειες εμφανίζονται από 
τα ανοίγματα της βόρειας όψης τους μήνες Ιανουάριο και Δεκέμβριο. 
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6 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
 

6.1 Μόνωση τοιχοποιίας κτιρίου. 

 

Κατά τη χειμερινή, ή γενικότερα, κατά την ψυχρή περίοδο του έτους, η ανάγκη για θερμική άνεση 
στα κτίρια συνεπάγεται την απαίτηση για θερμότερες εσωκλιματικές συνθήκες σε σχέση με τις συνθήκες του 
περιβάλλοντος. Αυτή η απαίτηση οδηγεί στην ανάγκη για προσφορά ενέργειας (θερμικών φορτίων) εντός 
του κτιρίου, ώστε να ικανοποιηθεί το αίσθημα της θερμικής άνεσης. 

Στο σύνολό της η παρεχόμενη θερμική ενέργεια, μετά την είσοδό της στο κτίριο, διαφεύγει μέσω του 
κτιριακού περιβλήματος στο περιβάλλον κυρίως με αγωγιμότητα ή μέσω των αέριων μαζών που εξέρχονται 
από το κτίριο κατά τον αερισμό. ο ρυθμός με τον οποίο πραγματοποιούνται αυτές οι θερμικές απώλειες είναι 
ανάλογος των θερμοκρασιακών διαφορών μεταξύ ατμόσφαιρας και εσωτερικού χώρου, της θερμομονωτικής 
προστασίας του κελύφους, της ικανότητας θερμικής αποθήκευσης των υλικών του κτιρίου και της έντασης 
του αερισμού. Προκειμένου να διατηρηθεί η επιθυμητή σταθερότητα των εσωκλιματικών συνθηκών, το 
σύστημα θέρμανσης του κτιρίου θα πρέπει να αναπληρώσει το ποσό της θερμότητας που χάνεται κάθε 
στιγμή. 

Βασικός  στόχος της θερμομόνωσης κτιρίων είναι ο περιορισμός των θερμικών απωλειών κατά τη 
χειμερινή περίοδο, ώστε να μειώνονται οι απαιτήσεις σε κατανάλωση από το σύστημα θέρμανσης και η 
αποφυγή υπερθέρμανσης κατά τη θερινή περίοδο, ώστε να εξαλειφθούν οι απαιτήσεις για μηχανική ψύξη 
του κτιρίου. 

Τα θερμομονωτικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τα δύο είδη μόνωσης, που θα μελετηθούν στη 
συνέχεια, είναι πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης για την τοιχοποιία. 

 

6.1.1 Εξωτερική μόνωση 

 

Η δομή της τοιχοποιίας με τη χρήση εξωτερικής μόνωσης (από μέσα προς τα έξω) θα είναι: 
επίχρισμα πάχους 2 cm, τούβλο το πάχος του οποίου κυμαίνεται από 20 – 25 cm, πλάκες εξηλασμένης 
πολυστερίνης πάχους 5 cm και επίχρισμα πάχους 2 cm. 

 

 

Σχήμα 6.1: Σχηματική απεικόνιση εξωτερικής μόνωσης 
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Διάγραμμα 6.2: Συγκριτικό διάγραμμα θερμικών απωλειών αμόνωτης και εξωτερικά μονωμένης τοιχοποιίας την περίοδο λειτουργίας 

 
 ΑΜΟΝΩΤΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ

ΙΑΝ 32779 13233 
ΦΕΒ 24821 9823 
ΜΑΡ 20477 7828 
ΑΠΡ 12075 4108 
ΜΑΙ 391 0 
ΙΟΥΝ 2000 0 
ΙΟΥΛ 11944 4446 
ΑΥΓ 16970 6667 
ΣΕΠ 25873 10415 
ΟΚΤ 147057 51053 
ΝΟΕ 32779 13233 
ΔΕΚ 24821 9823 

ΣΥΝΟΛΟ 20477 7828 
 
 

Στο παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζονται οι μηνιαίες θερμικές απώλειες (με αγωγιμότητα) της 
τοιχοποιίας, κατά την περίοδο λειτουργίας του μονωμένου και του αμόνωτου κτιρίου. Παρατηρούμε ότι με 
τη χρήση εξωτερικής μόνωσης οι απώλειες μειώνονται αισθητά και επομένως αυτή η λύση μας δίνει ένα 
σημαντικό ποσό εξοικονόμησης ενέργειας αφού το ποσό αυτών των απωλειών, ουσιαστικά καλείται να το 
καλύψει το σύστημα θέρμανσης. Επίσης είναι εύκολο να παρατηρηθεί ότι με τη χρήση μόνωσης υπάρχει μια 
εξισορρόπηση και σταθεροποίηση των θερμικών απωλειών κατά την ψυχρή περίοδο. Χαρακτηριστική 
απόδειξη της συμβολής της εξωτερικής θερμομόνωσης στην μείωση των θερμικών απωλειών είναι ότι 
απώλειες της τάξης των 33000 kWh για το μήνα Ιανουάριο μειώνονται σε απώλειες τάξης μεγέθους 13000 
kWh. 
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Διάγραμμα 6.3: Συγκριτικό διάγραμμα θερμικών κερδών με αγωγιμότητα  αμόνωτης και εξωτερικά μονωμένης τοιχοποιίας την περίοδο λειτουργίας 

 

 ΑΜΟΝΩΤΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΙΑΝ 0 0 
ΦΕΒ 0 0 
ΜΑΡ 0 0 
ΑΠΡ 0 0 
ΜΑΙ 0 914 
ΙΟΥΝ 238 1389 
ΙΟΥΛ 468 1808 
ΑΥΓ 0 1271 
ΣΕΠ 0 86 
ΟΚΤ 0 0 
ΝΟΕ 0 0 
ΔΕΚ 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 706 5468 
 

Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραμμα προκύπτει το συμπέρασμα ότι τους ψυχρούς μήνες του έτους 
δεν προκύπτουν θερμικά κέρδη, είτε αναφερόμαστε σε αμόνωτη κατάσταση, είτε σε μονωμένη. Τους μήνες 
Ιούνιο και Ιούλιο όμως παρατηρούμε ότι με χρήση εξωτερικής μόνωσης τα θερμικά κέρδη σχεδόν 
πενταπλασιάζονται, ενώ τους μήνες Μάιο και Αύγουστο επιτυγχάνουμε κέρδος περίπου 900KWh και 
1300KWh αντίστοιχα. 

Τα θερμικά κέρδη που εμφανίζονται στην περίπτωση χρήσης εξωτερικής μόνωσης οφείλονται στην 
εκμετάλλευση της θερμικής μάζας της τοιχοποιίας, αφού η θερμική ενέργεια που αποθηκευόταν λόγω της 
χρήσης θέρμανσης και διέφευγε από το την τοιχοποιία του αμόνωτου κτιρίου με τη μορφή απωλειών, τώρα 
εμποδίζεται από την εξωτερική μόνωση και αποδίδεται ξανά στους χώρους του κτιρίου σαν θερμικό κέρδος 
τις ώρες που παύει να λειτουργεί η θέρμανση και η θερμοκρασία του εσωτερικού αέρα πέφτει κάτω από την 
θερμοκρασία της τοιχοποιίας. 
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Διάγραμμα 6.4: Συγκριτικό διάγραμμα θερμικών απωλειών και  κερδών με αγωγιμότητα αμόνωτης και εξωτερικά μονωμένης τοιχοποιίας την 

περίοδο λειτουργίας 

 

 ΑΜΟΝΩΤΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΙΑΝ -32779 -13233 
ΦΕΒ -24821 -9823 
ΜΑΡ -20477 -7828 
ΑΠΡ -12075 -4108 
ΜΑΙ -391 914 
ΙΟΥΝ 238 1389 
ΙΟΥΛ 468 1808 
ΑΥΓ -428 1271 
ΣΕΠ -2000 86 
ΟΚΤ -11944 -4446 
ΝΟΕ -16970 -6667 
ΔΕΚ -25873 -10415 

ΣΥΝΟΛΟ -147058 51053 
 

Στο παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζεται το άθροισμα των κερδών και των απωλειών της τοιχοποιίας. 
Είναι ευδιάκριτο, ότι η χρήση μόνωσης σχεδόν «απομονώνει» το κτίριο από το περιβάλλον παρόλο που το 
ισοζύγιο που προκύπτει είναι αρνητικό για όλη την περίοδο λειτουργίας του κτιρίου. Οι ανταλλαγές 
θερμότητας του εσωτερικού του κτιρίου με το περιβάλλον περιορίζονται σημαντικά, πράγμα που οδηγεί σε 
μικρότερη απαίτηση κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση του κτιρίου. 

Τους ιδιαίτερα ψυχρούς μήνες Ιανουάριο & Δεκέμβριο, όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη αρνητική 
τιμή για το ισοζύγιο του αμόνωτου κτιρίου, με τη χρήση μόνωσης περιορίζονται σημαντικά αυτή η τιμή 
(κατά 20%) και είναι χαρακτηριστικό ότι οι απώλειες του μονωμένου κτιρίου για τους μήνες Νοέμβριο – 
Δεκέμβριο σχεδόν πλησιάζουν τις απώλειες του αμόνωτου κτιρίου για τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο, οι 
οποίοι είναι πολύ θερμότεροι. 
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Διάγραμμα 6.5: Ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση με χρήση εξωτερικής μόνωσης 

 

Τέλος όπως φαίνεται από το παραπάνω διάγραμμα η ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση 
μειώνεται σημαντικά για την περίπτωση που χρησιμοποιείται εξωτερική μόνωση δώματος και τοιχοποιίας, 
και η συνολική ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας ανέρχεται σε περίπου  23%. 

 

6.1.2 Εσωτερική μόνωση 
 

Η δομή της τοιχοποιίας με τη χρήση εσωτερικής μόνωσης (από μέσα προς τα έξω) θα είναι: επίχρισμα 
πάχους 2 cm, πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 5 cm,, τούβλο το πάχος του οποίου κυμαίνεται από 
20 – 25 cm και επίχρισμα πάχους 2 cm. 

 

 

 

Σχήμα 6.6: Σχηματική απεικόνιση εσωτερικής μόνωσης 
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Διάγραμμα 6.7: Συγκριτικό διάγραμμα θερμικών απωλειών αμόνωτης και εσωτερικά μονωμένης τοιχοποιίας την περίοδο λειτουργίας 

  

 ΑΜΟΝΩΤΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΙΑΝ 32779 13230 
ΦΕΒ 24821 9764 
ΜΑΡ 20477 7639 
ΑΠΡ 12075 4182 
ΜΑΙ 391 0 
ΙΟΥΝ 2000 213 
ΙΟΥΛ 11944 4317 
ΑΥΓ 16970 6595 
ΣΕΠ 25873 10480 
ΟΚΤ 147057 50621 
ΝΟΕ 32779 13230 
ΔΕΚ 24821 9764 

ΣΥΝΟΛΟ 20477 7639 
 

Στο παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζονται οι μηνιαίες θερμικές απώλειες της τοιχοποιίας, κατά την 
περίοδο λειτουργίας του μονωμένου και του αμόνωτου κτιρίου. Παρατηρούμε ότι με τη χρήση εσωτερικής 
μόνωσης έχουμε αισθητή μείωση των απωλειών και επομένως και αυτή η λύση μας δίνει ένα σημαντικό 
ποσό εξοικονόμησης ενέργειας. 

Χαρακτηριστική απόδειξη της συμβολής και της εσωτερικής θερμομόνωσης στην εξοικονόμηση 
ενέργειας είναι ότι, και πάλι απώλειες της τάξης των 33000 kWh για το μήνα Ιανουάριο μειώνονται σε 
απώλειες, τάξης μεγέθους 13000 kWh. Η ετήσια μείωση των απωλειών, ανέρχεται σε περίπου 63% για την 
τοιχοποιία . 
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Διάγραμμα 6.8: Συγκριτικό διάγραμμα θερμικών κερδών με αγωγιμότητα  αμόνωτης και εσωτερικά μονωμένης τοιχοποιίας την περίοδο λειτουργίας 

 

 ΑΜΟΝΩΤΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΙΑΝ 0 0 
ΦΕΒ 0 0 
ΜΑΡ 0 0 
ΑΠΡ 0 0 
ΜΑΙ 0 1314 
ΙΟΥΝ 238 1538 
ΙΟΥΛ 468 1822 
ΑΥΓ 0 1127 
ΣΕΠ 0 0 
ΟΚΤ 0 0 
ΝΟΕ 0 0 
ΔΕΚ 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 706 5801 
 

Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραμμα προκύπτει το συμπέρασμα ότι τους ψυχρούς μήνες του έτους 
δεν προκύπτουν θερμικά κέρδη, είτε αναφερόμαστε σε αμόνωτη κατάσταση, είτε σε μονωμένη. Τους μήνες 
Ιούνιο και Ιούλιο όμως παρατηρούμε ότι με χρήση εσωτερικής μόνωσης τα θερμικά κέρδη σχεδόν 
τετραπλασιάζονται. 
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Διάγραμμα 6.9: Συγκριτικό διάγραμμα θερμικών απωλειών και  κερδών με αγωγιμότητα αμόνωτης και εσωτερικά μονωμένης τοιχοποιίας την 

περίοδο λειτουργίας 

 

 ΑΜΟΝΩΤΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΙΑΝ -32779 -13230 
ΦΕΒ -24821 -9764 
ΜΑΡ -20477 -7639 
ΑΠΡ -12075 -4182 
ΜΑΙ -391 1314 
ΙΟΥΝ 238 1538 
ΙΟΥΛ 468 1822 
ΑΥΓ -428 1127 
ΣΕΠ -2000 -213 
ΟΚΤ -11944 -4317 
ΝΟΕ -16970 -6595 
ΔΕΚ -25873 -10480 

ΣΥΝΟΛΟ -147058 50621 
 

Στο παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζεται το άθροισμα των κερδών και των απωλειών της τοιχοποιίας.  
Κι εδώ επίσης παρατηρούμε μια πολύ σημαντική μείωση των αρνητικών τιμών του ισοζυγίου, ιδιαίτερα τους 
ψυχρούς μήνες, ενώ η μείωση των ετήσιων απωλειών με τη χρήση εσωτερικής μόνωσης ανέρχεται περίπου 
σε 65%. 
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Διάγραμμα 6.10: Ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση με χρήση εσωτερικής μόνωσης 

 

Από το παρακάτω διάγραμμα παρατηρούμε ότι και στη χρήση εσωτερικής μόνωσης οι ετήσιες 
απαιτήσεις, σε ενέργεια, για θέρμανση μειώνονται σημαντικά, ενώ η ετήσια εξοικονόμηση ανέρχεται σε 
περίπου 25% για αυτή την περίπτωση. 
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6.1.3 Σύγκριση μονώσεων 

 

Η θερμομόνωση όταν τοποθετείται από την εξωτερική πλευρά του δομικού στοιχείου, τότε 
αξιοποιείται όλη η θερμική μάζα του στοιχείου και αυξάνει η συνολική θερμοχωρητικότητα του κτιρίου. 
Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη σταθερότητα εσωκλιματικών συνθηκών και σε αργές μεταβολές της 
θερμοκρασίας χώρου. Επιπλέον βρίσκει εφαρμογή σε χώρους όπου απαιτείται σταθερότητα 
μικροκλιματικών συνθηκών σε μεγάλο διάστημα της ημέρας και αυξημένη θερμική άνεση (κατοικίες, 
νοσοκομεία, κ.τ.λ.). 

 

Επομένως τα πλεονεκτήματα της εξωτερικής μόνωσης είναι: 

 

• Πλήρης εκμετάλλευση της θερμοχωρητικότητας της τοιχοποιίας 

• Η θερμοκρασία του χώρου διατηρείται για αρκετές ώρες μετά τη λήξη της θέρμανσης 

• Έχουμε μείωση των θερμογεφυρών 

• Προστασία της τοιχοποιίας από τις καιρικές επιδράσεις και τις θερμοκρασιακές αυξομειώσεις. 

 

Όμως στα μειονεκτήματα της εξωτερική μόνωσης συγκαταλέγονται: 

 

• Η αργή επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας του χώρου 

• Για να τοποθετηθεί απαιτούνται ικριώματα και σχετικά πολυδάπανες εργασίες 

• Αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά της όψης του κτιρίου μια που την επικαλύπτει 

 

Από την άλλη, η τοποθέτηση της θερμομονωτικής στρώσης από την εσωτερική πλευρά του δομικού 
στοιχείου έχει ως αποτέλεσμα τη μη εκμετάλλευση της θερμοχωρητικότητάς του. Συνήθως χρησιμοποιείται 
σε χώρους με διακοπτόμενη χρήση στους οποίους απαιτείται άμεσος έλεγχος της θερμοκρασίας (γρήγορη 
θέρμανση) και δεν ενδιαφέρει η διατήρηση της θερμοκρασίας μετά το πέρας της λειτουργίας (κτίρια 
γραφείων, κτίρια εκπαίδευσης κ.τ.λ.). 

 

Στα πλεονεκτήματα της εσωτερικής μόνωσης συγκαταλέγονται: 

 

• Ταχεία επίτευξη της θερμοκρασίας του χώρου, 

• Είναι εύκολη η τοποθέτηση της θερμομονωτικής στρώσης 

• Το θερμομονωτικό υλικό προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες 

• Δεν αλλοιώνει τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του κτιρίου. 
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Τέλος τα μειονεκτήματα της εσωτερικής μόνωσης είναι: 

 

• Δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις διατομές, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται θερμογέφυρες 
(τα σημεία συναρμογής της εσωτερικής τοιχοποιίας με την εξωτερική δεν μπορούν να 
θερμομονωθούν επαρκώς, εκτός εάν θερμομονωθεί και η εσωτερική τοιχοποιία, πράγμα εντελώς 
ασύμφορο!!) 

• Απαιτεί ειδικές κατασκευές για την ανάρτηση βάρους (πίνακες, ράφια, κ.τ.λ.) δεδομένου ότι τα 
θερμομονωτικά υλικά δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες μηχανικές αντοχές [20]. 
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Διάγραμμα 6.11: Συγκριτική παρουσίαση θερμικών απωλειών για τις τρεις περιπτώσεις 

 

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΜΟΝΩΣΗ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΜΟΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΩΣΗ 

ΙΑΝ 13233 13230 32779 
ΦΕΒ 9823 9764 24821 
ΜΑΡ 7828 7639 20477 
ΑΠΡ 4108 4182 12075 
ΜΑΪ 0 0 391 
ΙΟΥΝ 0 213 2000 
ΣΕΠ 4446 4317 11944 
ΟΚΤ 6667 6595 16970 
ΝΟΕ 10415 10480 25873 
ΔΕΚ 13233 13230 32779 

ΣΥΝΟΛΟ 56523 56423 147335 
 

Στο διάγραμμα μηνιαίων θερμικών απωλειών με αγωγιμότητα κατά τη περίοδο λειτουργίας του 
κτιρίου, που ακολουθεί, παρατηρούμε ότι και στα δύο σενάρια έχουμε σημαντική μείωση των απωλειών σε 
σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Επίσης, παρατηρείται μια απειροελάχιστη διαφορά ανάμεσα στις 
απώλειες της εσωτερικής και της εξωτερικής μόνωσης που οφείλεται ουσιαστικά στο ότι, με τη χρήση 
εξωτερικής μόνωσης δημιουργούνται περισσότερες θερμογέφυρες και άρα περισσότερες δίοδοι διαφυγής 
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της θερμότητας από την τοιχοποιία προς το περιβάλλον. Συνολικά για την περίοδο ενός έτους λειτουργίας 
του σχολικού κτιρίου θα μπορούσαμε να πούμε ότι, οι απώλειες ανάμεσα στα δύο σενάρια είναι ίδιες. 

Η διαφορά σε μηνιαίο επίπεδο ανάμεσα στα δύο σενάρια, οφείλεται κυρίως στο τρόπο με τον οποίο 
τοποθετείται η μόνωση (εσωτερικά ή εξωτερικά) και στην ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας. 
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Διάγραμμα 6.12: Συγκριτική παρουσίαση θερμικών κερδών για τις τρεις περιπτώσεις 

 
 

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΜΟΝΩΣΗ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΜΟΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΩΣΗ 

ΙΑΝ 0 0 0 
ΦΕΒ 0 0 0 
ΜΑΡ 0 0 0 
ΑΠΡ 0 0 0 
ΜΑΪ 914 1314 0 
ΙΟΥΝ 1389 1538 238 
ΙΟΥΛ 1808 1822 468 
ΑΥΓ 1271 1127 0 
ΣΕΠ 86 0 0 
ΟΚΤ 0 0 0 
ΝΟΕ 0 0 0 
ΔΕΚ 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 5468 5801 706 
 
 

Από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι σε ετήσιο επίπεδο έχουμε μεγαλύτερα κέρδη στην 
περίπτωση της εσωτερικής μόνωσης. 

Σ’ αυτό το σημείο μπορεί να γίνει κατανοητή η έννοια της θερμικής μάζας. Στο σενάριο της χρήσης 
εξωτερικής μόνωσης, η θερμική μάζα του κτιρίου αποθηκεύει θερμότητα κατά το διάστημα λειτουργίας του 
κτιρίου και όταν η θερμοκρασία αέρα του κτιρίου πέσει κάτω από την επιφανειακή θερμοκρασία των 
δομικών στοιχείων, αυτή η θερμότητα αποδίδεται στο κτίριο σαν θερμικό κέρδος. Έτσι λοιπόν στην 
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περίπτωση της εξωτερικής μόνωσης όπου καταργείται πλήρως η θερμική μάζα του κτιρίου, γίνεται 
κατανοητό γιατί δεν υπάρχουν μεγάλα θερμικά κέρδη. 

Όμως και πάλι θα πρέπει να τονιστεί ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως κριτήριο 
επιλογής του τρόπου με τον οποίο θα μονωθεί το κτίριο η αύξηση ή όχι των θερμικών κερδών από την 
τοιχοποιία. Αν συγκρίνει κανείς τα θερμικά κέρδη και τις απώλειες του κτιρίου θα παρατηρήσει ότι τα κέρδη 
αποτελούν αμελητέα ποσότητα. 
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Διάγραμμα 6.13: Συγκριτικό διάγραμμα θερμικών απωλειών και  κερδών με αγωγιμότητα αμόνωτης, εσωτερικά μονωμένης και εξωτερικά 

μονωμένης τοιχοποιίας την περίοδο λειτουργίας 

 

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΜΟΝΩΣΗ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΜΟΝΩΣΗ 

ΧΩΡΙΣ 
ΜΟΝΩΣΗ 

ΙΑΝ -13233 -13230 -32779 
ΦΕΒ -9823 -9764 -24821 
ΜΑΡ -7828 -7639 -20477 
ΑΠΡ -4108 -4182 -12075 
ΜΑΪ 914 1314 -391 
ΙΟΥΝ 1389 1538 238 
ΣΕΠ 1808 1822 468 
ΟΚΤ 1271 1127 0 
ΝΟΕ 86 -213 -2000 
ΔΕΚ -4446 -4317 -11944 

ΣΥΝΟΛΟ -6667 -6595 -16970 

 

Από το παραπάνω διάγραμμα, όπου παρατίθεται το άθροισμα των θερμικών κερδών και απωλειών 
επίσης μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι γενικά από ενεργειακής απόψεως και τα δύο είδη μονώσεων είναι 
ιδιαίτερα αποδοτικά. Η διαφορά σε ετήσια βάση είναι σχεδόν αμελητέα, ενώ και η κατανομή των θερμικών 
απωλειών στη διάρκεια του έτους και για τα δύο σενάρια είναι παρόμοια. 
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Διάγραμμα 6.14: Ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση με χρήση εσωτερικής και εξωτερικής μόνωσης 

 

Τελικά αν δούμε την εξοικονόμηση για ενέργεια θέρμανσης που έχουμε στα δύο σενάρια που 
μελετήθηκαν προηγουμένως μπορούμε να πούμε, ότι και για τις δύο περιπτώσεις (εσωτερική – εξωτερική 
μόνωση) έχουμε παραπλήσιο ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας. 

Επομένως, σύμφωνα με όλα τα παραπάνω επιλέγουμε σαν καταλληλότερο τρόπο μόνωσης του 
κτιριακού κελύφους, την εσωτερική μόνωση. 
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6.2 Μόνωση δώματος 
 

Η κακή εφαρμογή και μελέτη της στεγάνωσης και θερμομόνωσης των δωμάτων είναι μια από τις 
κύριες αιτίες των προβλημάτων υγρασίας και της απώλειας της θερμικής ενέργειας των κατοικιών. Είναι 
χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η χώρα μας συνολικά καταναλώνει περισσότερη ενέργεια από ότι όλη η 
Γερμανία και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην κακή μόνωση των δωμάτων. Η δυσκολία έγκειται τόσο 
στην έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης, όσο και στην αδυναμία υπολογισμού όλων των παραμέτρων που 
επηρεάζουν τη μόνωση, όπως των ζωνών κλιματολογικών συνθηκών, τις συνολικής επιφάνειας, του είδους 
του υποστρώματος ή του εμβαδού του κτιρίου. Η μόνωση του δώματος σύμφωνα με τις υψηλότερες 
προδιαγραφές ποιότητας αποτελεί μια επένδυση στο κτίριο, που μεσοπρόθεσμα θα μας γλιτώσει από 
δαπανηρές επιπλέον επισκευές στεγάνωσης και θα μας προσφέρει σημαντική οικονομία στην κατανάλωση 
ενέργειας. 

 

 

Σχήμα 6.15: Σχηματική απεικόνιση συμβατικής μόνωσης δώματος 

 

Συμβατική Μόνωση Δώματος 
1. Υδρορροή. 

2. Θερμομονωτικά φύλλα εξηλασμένης πολυστερίνης. 
3. Αφρομπετόν κλίσεων. 
4. Ασφαλτική μεμβράνη. 

5. Ελαστομερές τσιμεντοειδές. 
6. Λάμα μηχανικής στερέωσης. 

7. Λάσπη ή τσιμεντοκονία. 
8. Ταρατσόπλακες ή πλακίδια. 

9. Περιθώριο – λούκι από τσιμεντοκονία.. 
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Διάγραμμα 6.16: Συγκριτικό διάγραμμα θερμικών απωλειών αμόνωτου και μονωμένου δώματος 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζονται οι μηνιαίες θερμικές απώλειες με αγωγιμότητα του 
δώματος, κατά την περίοδο λειτουργίας του σχολείου. Παρατηρούμε ότι με τη χρήση μόνωσης οι απώλειες 
μειώνονται αισθητά και επομένως αυτή η λύση μας δίνει ένα ποσό εξοικονόμησης ενέργειας αφού το ποσό 
αυτών των απωλειών καλείται να το καλύψει το σύστημα θέρμανσης. Χαρακτηριστική απόδειξη της 
συμβολής της μόνωσης του δώματος στην μείωση των θερμικών απωλειών είναι ότι απώλειες της τάξης των 
33000 kWh για το μήνα Ιανουάριο μειώνονται σε απώλειες τάξης μεγέθους 26000 kWh. 
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Διάγραμμα 6.17: Συγκριτικό διάγραμμα θερμικών κερδών με αγωγιμότητα αμόνωτου και μονωμένου δώματος 
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Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραμμα προκύπτει το συμπέρασμα ότι τους ψυχρούς μήνες του έτους 
δεν προκύπτουν θερμικά κέρδη, είτε αναφερόμαστε σε αμόνωτη κατάσταση δώματος, είτε σε μονωμένη. 
Τον Ιούνιο παρατηρείται μια μικρή μείωση θερμικού κέρδους (της τάξης του 10%), τον Ιούλιο όμως 
παρατηρούμε μια αύξηση της τάξης του 30%. 
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Διάγραμμα 6.18: Συγκριτικό διάγραμμα θερμικών απωλειών και  κερδών με αγωγιμότητα αμόνωτου και μονωμένου δώματος 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζεται το άθροισμα των κερδών και των απωλειών της μόνωσης 
του δώματος. Κι εδώ επίσης παρατηρούμε μια σημαντική μείωση των αρνητικών τιμών του ισοζυγίου, 
ιδιαίτερα τους ψυχρούς μήνες, ενώ η μείωση των ετήσιων απωλειών με τη χρήση μονωμένου δώματος 
ανέρχεται περίπου σε 20%. 
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Διάγραμμα 6.19: Ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση με χρήση αμόνωτου και μονωμένου δώματος 
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6.3 Επεμβάσεις στα παράθυρα 
 

Τα παράθυρα χαρακτηρίζονται κυρίως από την ιδιότητα που έχουν, να επιτρέπουν την ηλιακή 
ακτινοβολία να εισέρχεται στο κτίριο φωτίζοντας και θερμαίνοντας το παράλληλα. Ένα αρκετά σημαντικό 
μέρος των κερδών του κτιρίου προέρχεται από την ηλιακή  ακτινοβολία που εισέρχεται στο κτίριο από τα 
παράθυρα. Παρόλα αυτά όμως και ένα μεγάλο μέρος των απωλειών του κτιρίου προς το περιβάλλον 
οφείλεται επίσης στα παράθυρα. 

Έτσι λοιπόν παρακάτω θα γίνει μελέτη διαφόρων τεχνικών για να περιοριστούν οι απώλειες από τα 
διαφανή στοιχεία του κτιριακού κελύφους, και να βελτιωθεί το ισοζύγιο ανάμεσα στα κέρδη και τις 
απώλειες. 

 

6.3.1 Εφαρμογή κουφώματος με διπλό υαλοπίνακα 
 
 
 

 
 

Σχήμα 6.20: Κούφωμα με διπλό υαλοπίνακα 

 

Σ’ αυτό το σενάριο θα μελετηθεί η αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων με  ξύλινα 
κουφώματα με δίδυμους υαλοπίνακες, μεταξύ των οποίων το διάκενο είναι 6 mm. Έτσι ο συντελεστής 
θερμοπερατότητας θα μειωθεί από 5.23 σε 3.26 W/m2K. 
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ΜΟΝΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΠΛΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ
 

Διάγραμμα 6.21: Συγκριτικό διάγραμμα θερμικών απωλειών με χρήση μονού και διπλού υαλοπίνακα την περίοδο λειτουργίας 

 

 

 ΜΟΝΟΣ  
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΙΠΛΟΣ  
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ 

ΙΑΝ 16820 9452 
ΦΕΒ 13213 7442 
ΜΑΡ 11407 6457 
ΑΠΡ 7589 4359 
ΜΑΙ 2520 1619 
ΣΕΠ 2856 1851 
ΟΚΤ 7620 4419 
ΝΟΕ 9458 5384 
ΔΕΚ 13315 7499 

ΣΥΝΟΛΟ 92252 53387 
 

Από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε μια μείωση των απωλειών, για το σενάριο των 
κουφωμάτων με διπλούς υαλοπίνακες, και αυτό φυσικά οφείλεται στη μείωση του συντελεστή 
θερμοπερατότητας. Η μείωση των απωλειών για τον διπλό υαλοπίνακα σε σχέση με τον μονό, σε ετήσια 
βάση, ανέρχεται σε περίπου 42% και θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί ένα αξιοπρόσεκτο ποσοστό. 
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ΜΟΝΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΠΛΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ
 

Διάγραμμα 6.22: Συγκριτικό διάγραμμα θερμικών κερδών με αγωγιμότητα  με χρήση μονού και διπλού υαλοπίνακα την περίοδο λειτουργίας 

 

 ΜΟΝΟΣ  
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΙΠΛΟΣ  
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ 

ΙΑΝ 4650 5231 
ΦΕΒ 5516 6201 
ΜΑΡ 6535 7334 
ΑΠΡ 6011 6718 
ΜΑΙ 7924 8814 
ΣΕΠ 7406 8303 
ΟΚΤ 7722 8676 
ΝΟΕ 5692 6398 
ΔΕΚ 3807 4282 

ΣΥΝΟΛΟ 80398 89927 
 

Στο διάγραμμα θερμικών κερδών που παρουσιάζεται παραπάνω, παρατηρούμε αύξηση των κερδών 
όταν χρησιμοποιούνται διπλοί υαλοπίνακες, πράγμα προφανές γιατί ο συντελεστής θερμοπερατότητας 
μειώνεται. 
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ΜΟΝΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΠΛΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ
 

Διάγραμμα 6.23: Συγκριτικό διάγραμμα θερμικών κερδών και απωλειών με αγωγιμότητα με χρήση μονού και διπλού υαλοπίνακα την περίοδο 

λειτουργίας 

 

 ΜΟΝΟΣ  
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΙΠΛΟΣ  
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ 

ΙΑΝ -12169 -4220 
ΦΕΒ -7696 -1241 
ΜΑΡ -4872 876 
ΑΠΡ -1578 2358 
ΜΑΙ 5403 7195 
ΣΕΠ 4550 6452 
ΟΚΤ 101 4256 
ΝΟΕ -3765 1013 
ΔΕΚ -9507 -3217 

ΣΥΝΟΛΟ -29533 13473 
 

Τέλος στο αθροιστικό διάγραμμα των θερμικών κερδών και απωλειών που βρίσκεται παραπάνω, 
παρατηρούμε μια αύξηση αυτού του ισοζυγίου προς το θετικό. Αυτή η αύξηση στην περίπτωση αυτή αγγίζει 
το 54% ετησίως.  
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Διάγραμμα 6.24: Ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση με χρήση μονού και διπλού υαλοπίνακα 

 

Συμπερασματικά για τα παράθυρα με διπλούς υαλοπίνακες θα μπορούσαμε να πούμε, ότι το 
ποσοστό της εξοικονόμησης ενέργειας για θέρμανση αγγίζει το 11%, πράγμα που προκύπτει από το 
παραπάνω διάγραμμα, όπου παρουσιάζονται οι ετήσιες καταναλώσεις ενέργειας για θέρμανση στις 
περιπτώσεις κουφωμάτων με μονούς και διπλούς υαλοπίνακες. 
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6.3.2 Εφαρμογή δύο κουφωμάτων με μονούς υαλοπίνακες  
 

Ουσιαστικά στα υφιστάμενα παράθυρα προστίθεται άλλη μια σειρά παραθύρων με ξύλινα κουφώματα 
και μονό υαλοπίνακα (σχήμα 6.25). Μ’ αυτό τον τρόπο καταφέρνουμε να βελτιώσουμε τον συντελεστή 
θερμοπερατότητας από 5,23 σε 2,56 W/m2K και άρα να περιορίσουμε τις θερμικές απώλειες από τα 
παράθυρα. 

 
 

 
Σχήμα 6.25: Δυο κουφώματα με μονούς υαλοπίνακες 
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ΜΟΝΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΔΥΟ ΜΟΝΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
 

 
Διάγραμμα 6.26: Συγκριτικό διάγραμμα θερμικών απωλειών με χρήση μονού υαλοπίνακα και δύο μονών υαλοπινάκων 

 

 ΜΟΝΟΣ  
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΥΟ ΜΟΝΟΙ  
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 

ΙΑΝ 16820 8434 
ΦΕΒ 13213 6633 
ΜΑΡ 11407 5741 
ΑΠΡ 7589 3855 
ΜΑΙ 2520 1295 
ΣΕΠ 2856 1488 
ΟΚΤ 7620 3883 
ΝΟΕ 9458 4788 
ΔΕΚ 13315 6690 

ΣΥΝΟΛΟ 92252 46626 
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Στο διάγραμμα θερμικών απωλειών από τα παράθυρα που βρίσκεται παραπάνω, είναι φανερή η 
μείωση των θερμικών απωλειών που επιτυγχάνεται με τη χρήση της δεύτερης σειράς παραθύρων. Ειδικά 
στους ψυχρούς μήνες κατά τους οποίους λειτουργεί το κτίριο, παρατηρούμε ότι απώλειες της τάξης χιλιάδων 
kWh. Η μείωση αυτή μεταφράζεται σε περίπου 50% ετησίως, πράγμα που ουσιαστικά θα έχει και μεγάλη 
επίδραση στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση. 
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ΜΟΝΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΔΥΟ ΜΟΝΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
 

Διάγραμμα 6.27: Συγκριτικό διάγραμμα θερμικών κερδών με αγωγιμότητα με χρήση μονού υαλοπίνακα και δύο μονών υαλοπινάκων 

 

 ΜΟΝΟΣ  
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΥΟ ΜΟΝΟΙ  
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 

ΙΑΝ 4650 4121 
ΦΕΒ 5516 4885 
ΜΑΡ 6535 5778 
ΑΠΡ 6011 5293 
ΜΑΙ 7924 6945 
ΣΕΠ 7406 6541 
ΟΚΤ 7722 6834 
ΝΟΕ 5692 5040 
ΔΕΚ 3807 3373 

ΣΥΝΟΛΟ 80398 70853 
 

Στο παραπάνω διάγραμμα διαπιστώνουμε ότι έχουμε μια μικρή μείωση των θερμικών κερδών σε 
μηνιαίο επίπεδο όταν χρησιμοποιούνται διπλά παράθυρα. Έτσι λοιπόν εισέρχεται μικρότερο ποσοστό της 
προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας, στον χώρο όταν χρησιμοποιούνται διπλά παράθυρα. Αυτή η μείωση 
των κερδών ανέρχεται σε περίπου 12% σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. 
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ΜΟΝΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΔΥΟ ΜΟΝΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
 

Διάγραμμα 6.28: Συγκριτικό διάγραμμα θερμικών απωλειών και κερδών με αγωγιμότητα με χρήση μονού και δύο μονών υαλοπινάκων την περίοδο 

λειτουργίας 

 

 ΜΟΝΟΣ  
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΥΟ ΜΟΝΟΙ  
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 

ΙΑΝ -12169 -4313 
ΦΕΒ -7696 -1748 
ΜΑΡ -4872 36 
ΑΠΡ -1578 1438 
ΜΑΙ 5403 5650 
ΣΕΠ 4550 5053 
ΟΚΤ 101 2951 
ΝΟΕ -3765 251 
ΔΕΚ -9507 -3317 

ΣΥΝΟΛΟ -29533 6002 
 

Από το παραπάνω διάγραμμα, που αφορά στο άθροισμα των θερμικών κερδών και απωλειών από τα 
παράθυρα, διαπιστώνουμε ότι το ισοζύγιο γίνεται θετικό για περισσότερους μήνες, όσον αφορά το σενάριο 
των διπλών παραθύρων σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Ειδικά για τους μήνες Μάιο, Σεπτέμβριο 
και Οκτώβριο, που η ηλιακή ακτινοβολία είναι μεγαλύτερη και η ατμοσφαιρική θερμοκρασία σχετικά 
υψηλή, παρατηρούμε ότι για το σενάριο των διπλών παραθύρων παρουσιάζει κέρδη. Αυτό σημαίνει ότι τα 
κέρδη σε μηνιαίο επίπεδο είναι μεγαλύτερα από τις απώλειες. 

Από την άλλη μεριά, ακόμη και τους μήνες που είναι αρνητικό το ισοζύγιο και για τις δύο περιπτώσεις 
παρατηρούμε μια μείωση των απωλειών που παρουσιάζονται. Γενικά, σε ετήσιο επίπεδο το ισοζύγιο 
μειώνεται κατ’ απόλυτη τιμή, από -29533 kWh σε 6002 kWh, για τα μονά και διπλά παράθυρα αντίστοιχα. 
Δηλαδή μιλάμε για ένα ποσοστό αύξησης περίπου 80%. 
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Διάγραμμα 6.29: Ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση με χρήση μονού υαλοπίνακα και δύο μονών υαλοπινάκων  

 

Τελικά από το παραπάνω διάγραμμα μπορούμε να δούμε, ότι υπάρχει μια αρκετά σημαντική μείωση 
της ετήσιας κατανάλωσης για θέρμανση, και το ποσοστό αυτής ανέρχεται σε 10%. Αυτό το ποσοστό είναι 
αρκετά ικανοποιητικό αν αναλογιστεί κανείς, ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των απωλειών του κτιρίου 
ανήκει στα παράθυρα. 
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6.3.3 Σύγκριση των δύο σεναρίων για τα παράθυρα 
 

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ
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ΜΟΝΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΔΥΟ ΜΟΝΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΠΛΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ
 

 
Διάγραμμα 6.30: Συγκριτικό διάγραμμα θερμικών απωλειών για τα 3 σενάρια 

 

 ΜΟΝΟΣ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ 

ΔΥΟ ΜΟΝΟΙ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΙΠΛΟΣ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ 

ΙΑΝ 16820 8434 9452 
ΦΕΒ 13213 6633 7442 
ΜΑΡ 11407 5741 6457 
ΑΠΡ 7589 3855 4359 
ΜΑΪ 2520 1295 1619 
ΣΕΠ 2856 1488 1851 
ΟΚΤ 7620 3883 4419 
ΝΟΕ 9458 4788 5384 
ΔΕΚ 13315 6690 7499 

ΣΥΝΟΛΟ 92252 46626 53387 
 
 

Από το παραπάνω διάγραμμα, είναι εύκολο να συμπεράνουμε ότι οι απώλειες του σεναρίου των 
διπλών παραθύρων είναι οι μικρότερες. Η μείωση ανέρχεται σε 50% και αυτό το σενάριο αποτελεί την 
καλύτερη λύση για μείωση των απωλειών από τα παράθυρα.  Η διαφορά ανάμεσα στα διπλά παράθυρα και 
στους διπλούς υαλοπίνακες οφείλεται  στο συντελεστή θερμοπερατότητας ο οποίος παίρνει τιμές 2.56 και 
3.26 W/m2K αντίστοιχα. 

Η διαφορά ανάμεσα στους συντελεστές θερμοπερατότητας οφείλεται στο διάκενο που υπάρχει 
ανάμεσα στους υαλοπίνακες, στα διπλά παράθυρα είναι 10 cm και στους διπλούς υαλοπίνακες είναι 6 mm, 
και στο ότι στη μία περίπτωση χρησιμοποιούνται δύο κουφώματα ενώ στην άλλη ένα. 
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Διάγραμμα 6.31: Συγκριτικό διάγραμμα θερμικών κερδών με αγωγιμότητα για τα 3 σενάρια 

 

 ΜΟΝΟΣ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ 

ΔΥΟ ΜΟΝΟΙ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΙΠΛΟΣ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ 

ΙΑΝ 4650 4121 5231 
ΦΕΒ 5516 4885 6201 
ΜΑΡ 6535 5778 7334 
ΑΠΡ 6011 5293 6718 
ΜΑΪ 7924 6945 8814 
ΣΕΠ 7406 6541 8303 
ΟΚΤ 7722 6834 8676 
ΝΟΕ 5692 5040 6398 
ΔΕΚ 3807 3373 4282 

ΣΥΝΟΛΟ 80398 70853 89927 

 

Σε αυτό το διάγραμμα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως μεταβολή ανάμεσα στα δύο σενάρια. 
Τα κέρδη που παρουσιάζονται στις δύο περιπτώσεις, που μελετώνται, είναι ακριβώς τα ίδια και αυτό 
οφείλεται ουσιαστικά στο ότι και τα διπλά παράθυρα και οι διπλοί υαλοπίνακες έχουν ακριβώς την ίδια 
διαπερατότητα. Η ηλιακή ακτινοβολία που διαπερνά το άνοιγμα στις δύο περιπτώσεις συναντά τα ίδια 
εμπόδια, δηλαδή δύο υαλοπίνακες. 
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ΜΟΝΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΔΥΟ ΜΟΝΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΠΛΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ
 

Διάγραμμα 6.32: Συγκριτικό διάγραμμα θερμικών απωλειών και κερδών με αγωγιμότητα για τα 3 σενάρια 

 

 ΜΟΝΟΣ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ 

ΔΥΟ ΜΟΝΟΙ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΙΠΛΟΣ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ 

ΙΑΝ -12169 -4313 -4220 
ΦΕΒ -7696 -1748 -1241 
ΜΑΡ -4872 36 876 
ΑΠΡ -1578 1438 2358 
ΜΑΪ 5403 5650 7195 
ΣΕΠ 4550 5053 6452 
ΟΚΤ 101 2951 4256 
ΝΟΕ -3765 251 1013 
ΔΕΚ -9507 -3317 -3217 

ΣΥΝΟΛΟ -29533 6002 13473 

 

Τελικά στο παρακάτω διάγραμμα όπου ουσιαστικά παρουσιάζεται το ισοζύγιο μεταξύ απωλειών και 
κερδών, προκύπτει ότι η χρήση διπλών παραθύρων αποτελεί την πιο συμφέρουσα λύση από ενεργειακής 
απόψεως, αφού στη διάρκεια του έτους παρουσιάζει την μικρότερη απόλυτη τιμή του αθροίσματος κερδών 
και απωλειών. 

Επίσης ακόμη και κατά τους ψυχρότερους μήνες όπου το ισοζύγιο είναι αρνητικό, το σενάριο των 
διπλών παραθύρων παρουσιάζει την μικρότερη απόλυτη τιμή. 
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Διάγραμμα 6.33: Ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση για τα 3 σενάρια 

 

Από το παραπάνω διάγραμμα είναι ευδιάκριτο ότι με χρήση δύο μονών υαλοπινάκων έχουμε 
σημαντική μείωση κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση (9,5%) αλλά χρησιμοποιώντας διπλό υαλοπίνακα 
επιτυγχάνουμε μεγαλύτερη εξοικονόμηση της τάξης του 10,5%. Άρα προτιμότερη λύση είναι αυτή του 
διπλού υαλοπίνακα. 

 

6.4 Παθητικά ηλιακά συστήματα 
 

6.4.1 Θερμοσιφωνικό πανέλο 
 

Το θερμοσιφωνικό πανέλο (σχήμα 6.34) αποτελεί παθητικό ηλιακό σύστημα θέρμανσης και είναι 
παραλλαγή του απομονωμένου τοίχου συσσώρευσης. Το θερμοσιφωνικό πανέλο, συλλέγει την ηλιακή 
ενέργεια, την αποθηκεύει υπό μορφή θερμότητας και την διανέμει στο χώρο. Βασικό χαρακτηριστικό του 
συγκεκριμένου παθητικού ηλιακού συστήματος, είναι η απουσία της θερμικής μάζας. Ο τοίχος του πανέλου 
απομονώνεται θερμικά από το διάκενο, με χρήση θερμομόνωσης και η μεταφορά θερμότητας γίνεται μόνο 
με συναγωγή (μεταφορά) από τον αέρα του διακένου, ο οποίος μεταφέρεται στον εσωτερικό χώρο μέσω των 
θυρίδων ή αγωγών. Αυτό συνεπάγεται άμεση απόδοση θερμότητας στον χώρο. 

Κατά την λειτουργία του συστήματος τη χειμερινή περίοδο, η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία στο 
συλλέκτη (γυάλινη επιφάνεια), μετατρέπεται σε θερμική και μεταφέρεται στον εσωτερικό χώρο μέσω 
θυρίδων στο άνω τμήμα του πανέλου. Θυρίδες στο κατώτερο τμήμα επιτρέπουν την εισροή αέρα από το 
εσωτερικό του κτιρίου στο διάκενο του θερμοσιφωνικού πανέλου. Κατά τη θερινή περίοδο, η λειτουργία του 
αντιστρέφεται: Ανοίγματα στο άνω τμήμα του υαλοστασίου επιτρέπουν την κίνηση του θερμού αέρα προς 
τον εξωτερικό χώρο, με αποτέλεσμα το δροσισμό του κτιρίου. 

Στα πλεονεκτήματα του θερμοσιφωνικού πανέλου, συγκαταλέγονται η αποδοτικότητά του τόσο κατά 
την περίοδο θέρμανσης, όσο και κατά την περίοδο δροσισμού, η οποία οφείλεται στην απουσία της θερμικής 
μάζας, η αποφυγή θάμβωσης και εισόδου υπεριώδους ακτινοβολίας, το πολύ μικρό κόστος κατασκευής και 
η αμελητέα επιφόρτιση του στατικού φορέα. 
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Η απουσία θερμικής μάζας, ταυτόχρονα με τα πλεονεκτήματα που εμφανίζει, μπορεί να είναι και 
μειονέκτημα. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις έντονης ηλιοφάνειας μιας θερμής ημέρας της χειμερινής 
περιόδου, μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση, λόγω της σχετικά μικρής χρονικής υστέρησης. 

 

 

 
Σχήμα 6.34: Θερμοσιφωνικό πανέλο 
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Διάγραμμα 6.35: Ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνονται οι ετήσιες καταναλώσεις ενέργειας που απαιτούνται για 
θέρμανση. Όπως γίνεται κατανοητό, στην τελικά μονωμένη κατάσταση, η οποία περιλαμβάνει διπλούς 
υαλοπίνακες, εσωτερική μόνωση, εξωτερική μόνωση και μονωμένο δώμα, έχουμε μείωση κατανάλωσης 
ενέργειας σε σχέση με την αμόνωτη κατάσταση της τάξης του 48%. Στην τελικά μονωμένη κατάσταση αν 
προστεθεί και η επέμβαση του θερμοσιφωνκού πανέλου, τότε προκύπτουν επιπλέον κέρδη της τάξης του 
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7%. Συνεπώς η χρήση θερμοσιφωνικού πανέλου μας δίνει συνολική μείωση απαιτούμενης ενέργειας που 
φτάνουν το 52%. 

 

6.4.2 Τοίχος μάζας 
 

Ο τοίχος μάζας είναι ένας τοίχος κατασκευασμένος με υλικό υψηλής θερμοχωρητικότητας σε νότιο 
προσανατολισμό, στην εξωτερική πλευρά του οποίου και σε απόσταση περίπου 10 εκατοστών ή 
μεγαλύτερη, είναι τοποθετημένο υαλοστάσιο για τη δημιουργία φαινομένου θερμοκηπίου και για τη μείωση 
των θερμικών απωλειών. 

Το υλικό κατασκευής του τοίχου είναι συνήθως σκυρόδεμα, συμπαγείς κεραμικοί πλίνθοι, πέτρα ή 
όγκος νερού που συγκρατείται σε κατάλληλα διαμορφωμένο πλαστικό ή μεταλλικό δοχείο.  Η κατασκευή 
του με οπλισμένο σκυρόδεμα συναντάται αρκετά συχνά, περισσότερο διότι με αυτόν τον τρόπο το σύστημα 
είναι αυτοφερόμενο και δεν επιβαρύνει  με το αυξημένο βάρος του το στατικό φορέα του κτιρίου.  

Η αρχή  λειτουργίας του συστήματος βασίζεται στο φαινόμενο του θερμοκηπίου που εμφανίζεται 
όταν στον τοίχο προσπίπτει η ηλιακή ακτινοβολία. Η ακτινοβολία διαπερνά το υαλοστάσιο και προσπίπτει 
στην εξωτερική επιφάνεια του τοίχου, την οποία και θερμαίνει. Έτσι σταδιακά αυξάνεται η θερμοκρασία του 
τοίχου και αποθηκεύεται θερμότητα στη μάζα του. Στο διάκενο αναπτύσσονται αυξημένες θερμοκρασίες 
αέρα που συμβάλλουν στη θέρμανση του τοίχου με ανταλλαγές από μεταφορά. Οι θερμοκρασίες αυτές 
συχνά μπορεί να ξεπεράσουν τους 60oC σε μια ηλιόλουστη χειμερινή ημέρα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 
του τοίχου και τις κλιματικές συνθήκες. Παράλληλα, η παρουσία του υαλοστασίου περιορίζει τις θερμικές 
απώλειες και την ανάκλαση της μικρού μήκους ακτινοβολίας. Η αποθήκευση θερμότητας στον τοίχο έχει ως 
αποτέλεσμα τη θέρμανσή του και τη σταδιακή απόδοση θερμότητας στο χώρο με ακτινοβολία και με 
μεταφορά με κάποια χρονική υστέρηση ανάλογη του μεγέθους της θερμικής μάζας. 

 

 

 

                                                                        Σχήμα 6.36: Διάταξη τοίχου μάζας 
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Διάγραμμα 6.37: Ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνονται οι ετήσιες καταναλώσεις ενέργειας που απαιτούνται για 
θέρμανση. Όπως γίνεται κατανοητό, στην τελικά μονωμένη κατάσταση, η οποία περιλαμβάνει διπλούς 
υαλοπίνακες, εσωτερική μόνωση και μονωμένο δώμα, έχουμε μείωση κατανάλωσης ενέργειας σε σχέση με 
την αμόνωτη κατάσταση της τάξης του 48%. Στην τελικά μονωμένη κατάσταση αν προστεθεί και η 
επέμβαση του τοίχου μάζας, τότε προκύπτουν επιπλέον κέρδη της τάξης του 0,4%. Συνεπώς η χρήση τοίχου 
μάζας μας δίνει συνολική μείωση απαιτούμενης ενέργειας που φτάνουν το 49%. 
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6.5 Επιλογή επεμβάσεων 
 
Συνολικά, οι επεμβάσεις που μελετήθηκαν είναι: 

 

• Εσωτερική μόνωση τοιχοποιίας 

• Εξωτερική μόνωση τοιχοποιίας 

• Διπλός υαλοπίνακας 

• Δύο μονοί υαλοπίνακες 

• Θερμοσιφωνικό πανέλο 

• Τοίχος μάζας 

• Δώμα 
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AΜΟΝΩΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ
ΔΙΠΛΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΔΥΟ ΜΟΝΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΟ ΠΑΝΕΛΟ
ΤΟΙΧΟΣ ΜΑΖΑΣ ΔΩΜΑ

 
Διάγραμμα 6.38: Ετήσιες καταναλώσεις ενέργειας για θέρμανση 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζονται η ετήσιες καταναλώσεις ενέργειας για θέρμανση. Όπως 
παρατηρούμε η προσθήκη εσωτερικής και εξωτερικής μόνωσης επιφέρει αρκετά μεγάλο ποσοστό 
εξοικονόμησης ενέργειας, 23,8% και 24,3% αντίστοιχα. Έτσι αποφασίζουμε να χρησιμοποιήσουμε 
εσωτερική μόνωση. Στη συνέχεια παρατηρώντας τις επεμβάσεις στα κουφώματα προκύπτουν για διπλό 
υαλοπίνακα και δύο μονούς υαλοπίνακες ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας 9,5% και 18,5% αντίστοιχα. 
Άρα εδώ η επιλογή μας θα είναι ο διπλός υαλοπίνακας. Τέλος αφού έχουμε μονώσει το κτίριο με εσωτερική 
μόνωση, διπλό υαλοπίνακα και μόνωση δώματος επιλέγουμε να προσθέσουμε ως παθητικό ηλιακό σύστημα 
το θερμοσιφωνικό πανέλο γιατί μας προσφέρει μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας από ότι το έτερο 
παθητικό ηλιακό σύστημα, τον τοίχο μάζας (52,2% έναντι 48,6%). 
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6.6 Θερμικά ισοζύγια 
 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

19%

33%

48%

ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΤΟΙΧΟΙ ΑΕΡΙΣΜΟΣ
 

 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

19%

6%

75%

ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΤΟΙΧΟΙ ΑΕΡΙΣΜΟΣ
 

 

Διαγράμματα 6.39 και 6.40: Ισοζύγια θερμικών απωλειών πριν και μετά τις επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 
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Αν συγκρίνουμε τα παραπάνω διαγράμματα, παρατηρούμε ότι το ποσοστό των απωλειών από τον 
αερισμό αυξάνεται μετά τις επεμβάσεις, σε αντίθεση με αυτό των τοίχων που μειώνεται και των παραθύρων 
που παραμένει ακριβώς ίδιο. Αυτό οφείλεται στη μείωση των απωλειών από τους τοίχους και τα παράθυρα, 
λόγω των επεμβάσεων που έγιναν στο κέλυφος του κτιρίου. 

 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
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ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
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ΕΔΑΦΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΗΛΙΑΚΑ ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
 

Διαγράμματα 6.41 και 6.42: Ισοζύγια θερμικών κερδών πριν και μετά τις επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 
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Από τα παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε ότι μετά τις επεμβάσεις το ποσοστό των θερμικών 
κερδών από το σύστημα θέρμανσης έχει μειωθεί σημαντικά ενώ παράλληλα το ποσοστό των εσωτερικών 
κερδών αυξήθηκε. Αυτό οφείλεται στην μείωση των θερμικών κερδών από το σύστημα θέρμανσης 
(ουσιαστικά δουλεύει λιγότερο το σύστημα θέρμανσης), ενώ παράλληλα τα ηλιακά κέρδη και τα κέρδη 
εδάφους παραμένουν στα ίδια επίπεδα. 
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Διάγραμμα 6.43: Ανηγμένη κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση  

 

Από το παραπάνω διάγραμμα προκύπτει ότι η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου με τις επεμβάσεις 
μειώθηκε σημαντικά, και συγκεκριμένα κατά 52%. Αν δούμε στον πίνακα που ακολουθεί, όπου 
παρουσιάζεται η ενεργειακή κατάταξη των κτιρίων με κριτήριο την ειδική ενέργεια μόνο για θέρμανση, το 
κτίριο πριν τις επεμβάσεις ανήκε στην κατηγορία F, ενώ μετά τις επεμβάσεις κατορθώσαμε να φτάσουμε 
στην κατηγορία D. 

 

Κατηγορία MJ/m² 
 

KWh/m² 

A <100 <28 
B 101-200 28.1-56 
C 201-300 56.1-83 
D 301-450 83.1-125 
E 451-600 125.1-167 
F 601-800 167.1-222 
G >800 >222 
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7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
• Είναι ανάγκη απόκτησης «ενεργειακής συνείδησης» των χρηστών του κτιρίου, η οποία θα επιφέρει 

άμεσα περιβαλλοντικά και ενεργειακά οφέλη. 

• Από τις μετρήσεις CO2 που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου, 
παρουσιάζονται υψηλότερες συγκεντρώσεις από τα επιτρεπτά όρια. Αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να 
επιλυθεί μόνο με  σύστημα θέρμανσης με μηχανικό αερισμό, μια λύση που τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, 
δεν εφαρμόζεται στα Ελληνικά σχολικά κτίρια.  

• Με τις επεμβάσεις που μελετήθηκαν και προτάθηκαν, επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας 
και βελτίωση των εσωκλιματικών συνθηκών του κτιρίου. 

• Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης της αποδοτικότητας του σχεδιασμού των κτιρίων, παρόλο που η 
περιορισμένη σχετική τεχνογνωσία στη χώρα μας και η άγνοια εκ’ μέρους των θεσμικών φορέων, 
αυξάνει το κόστος και τις ενεργειακές απαιτήσεις. 

• Είναι γεγονός ότι, ενώ υπάρχει ανά τον κόσμο μια τάση για ανανέωση της μεθοδολογίας και του τρόπου 
προσέγγισης των όρων ενεργειακής χρήσης, στη χώρα μας η έννοια του ενεργειακού σχεδιασμού 
ταυτίζεται με την εφαρμογή αυτονομίας στην κεντρική θέρμανση. Σημαντικό ρόλο στην 
ορθολογικότερη διαχείριση της ενέργειας θα παίξει ο αναμενόμενος Κ.Ο.Χ.Ε.Ε., καθώς το θεσμικό 
πλαίσιο ενεργειακών υπηρεσιών είναι ανεπαρκές. Γενικώς για τα κτίρια αλλά ειδικότερα για τα σχολικά 
πρέπει να αναπτυχθεί, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες, ένα σύστημα βαθμολόγησης βασισμένο σε 
πολυκριτιριακή ανάλυση. 

• Από ενεργειακής απόψεως, η περισσότερο αποδοτική λύση διαπιστώθηκε ότι είναι η χρήση εσωτερικής 
μόνωσης. 

• Το πιο αδύνατο σημείο όσον αφορά στις θερμικές απώλειες ενός κτιριακού κελύφους είναι τα ανοίγματα 
του κτιρίου. Με τη χρησιμοποίηση διπλών παραθύρων επιτυγχάνεται βελτίωση των θερμικών 
χαρακτηριστικών του ανοίγματος και ουσιαστικά μια αρκετά σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. 

• Οι επεμβάσεις στα παράθυρα καθώς και τα θερμοσιφωνικά πανέλα, μπορεί να φαίνονται όχι και τόσο 
αποδοτικές  λύσεις αν εφαρμοστούν κάθε μία χωριστά, όμως αν γίνει συνδυασμός, μπορούν αφενός να 
μειώσουν τις ενεργειακές απαιτήσεις για θέρμανση του κτιρίου και αφετέρου να καλύψουν ένα μέρος 
από αυτές. Επομένως ο συνδυασμός τους μας δίνει ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό εξοικονόμησης. 

• Τα θερμοσιφωνικά πανέλα αν και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το σύστημα θέρμανσης, μπορούμε 
να πούμε ότι αποτελούν μια αρκετά καλή υποστηρικτική λύση για περιορισμό της κατανάλωσης 
ενέργειας για θέρμανση, αν αναλογιστούμε ότι αποτελούν παθητικά συστήματα και η λειτουργία τους 
δεν βασίζεται σε συμβατικές μορφές ενέργειας. 
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Προτάσεις για περεταίρω έρευνα 

 

Εκτός από τις επεμβάσεις που μελετήθηκαν παραπάνω, θα μπορούσαν να μελετηθούν και να 
εφαρμοστούν κάποιες επιπρόσθετες, και συγκεκριμένα: 

• Αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης με σύστημα θέρμανσης με μηχανικό αερισμό. 
Αν γίνει συνδυασμός αυτής της πρότασης με τη χρήση εσωτερικής μόνωσης, θα αποτελέσει μια 
εξαιρετικά αποδοτική λύση, ενώ παράλληλα θα δοθεί και η δυνατότητα για λύση του προβλήματος της 
κακής ποιότητας του εσωτερικού αέρα του κτιρίου. 

• Επεμβάσεις στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του κτιρίου, όπως αντικατάσταση των θερμαντικών 
σωμάτων ακτινοβολίας, αντικατάσταση των λαμπτήρων φθορισμού με χαμηλής κατανάλωσης και 
χρήση διαφόρων αυτοματισμών, όπως αισθητήρες φωτός και θερμοστάτες σε όλες τις αίθουσες του 
σχολικού κτιρίου. 

• Τα διπλά παράθυρα που βρίσκονται στο Νότο, μπορούν να λειτουργήσουν και σαν μικρά θερμοκήπια, 
πράγμα που αποτελεί ένα ενδιαφέρον αντικείμενο προς μελέτη. 

• Τέλος θα μπορούσε να εξεταστεί και η χρήση καμινάδων αερισμού για τη λύση του προβλήματος του 
κακού αερισμού του κτιρίου. 

• Αντικατάσταση των δύο ψυγείων με ένα μεγαλύτερο ενεργειακής κλάσης Α. 
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9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
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10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Askisi DIPLOMATIKI                                                  
RUNS           
*     RUN LABEL    STATION   GROUND GROUND -START- -STOP-- SKYLINE  PAR.  
*                   NAME      REFL.  TEMP. MON DAY MON DAY PROFILE  TYPE  
*                            [FRAC]   [C]  [DATE]  [DATE]                 
*AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAA S.SSSS SSS.SS AAA XX. AAA XX. AAAAAA  AAAAAA 
 School           Kozani     0.3     Tg    JAN 01. DEC 31. <NONE>  <NONE> 
ZONES          
*   ZONE       HVAC     FLOOR  HGT  INFIL.  SOLAR  SOLAR INTERNAL  LATENT  
*   NAME       TYPE     AREA         RATE  TO AIR  LOST    GAIN     GAIN   
*                       [SM]   [M]  [AC/H] [FRAC] [FRAC]   [KW]     [KW]   
*AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA XXXXX.X XX.X SSS.SSS X.XXX  X.XXX SSSS.SSS 
SSSS.SSS 
 Zone1      HVAC         943.   3.5 infil   0.3    0.15  Aisth    Lanth  
 Zone2      HVAC         943.   3.5 infil   0.3    0.15  Aisth2   Lanth2 
 Stegi      <NONE>       943.   1.2   4.0   0.0    0.00 
WINDOWS        
* INTERIOR   EXTERIOR   GLAZING     HEIGHT  LENGTH  ---LOCATION---- 
*   ZONE     SURFACE     TYPE                        HORZ.   VERT.  
*                                    [M]     [M]     [M]     [M]    
*AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA   XXXX.XX XXXX.XX XXXX.XX XXXX.XX 
 Zone1      Surf_W       Single        1.30    6.00    0.00    0.00 
 Zone1      Surf_E       Single        1.30   15.30    0.00    0.00 
 Zone1      Surf_W_S     Single        1.30   16.51    0.80    0.40 
 Zone1      Surf_S_S     Single        1.30   14.67    4.27    0.65 
 Zone1      Surf_N       Single        1.30   22.97    0.00    0.00 
 Zone2      Surf_W       Single        1.30    6.00    0.00    0.00 
 Zone2      Surf_E       Single        1.30   14.54    0.00    0.00 
 Zone2      Surf_W_S     Single        1.30   18.50    0.80    0.80 
 Zone2      Surf_S       Single        1.00    8.00    0.00    0.00 
 Zone2      Surf_S_S     Single        1.30   14.53    0.22    0.65 
 Zone2      Surf_N       Single        1.30   20.90    0.00    0.00 
SIDEFIN.TYPES  
* SIDEFIN     OFFSET   LENGTH OF  
*  TYPE       TO SIDE  PROJECTION 
*              [M]       [M]      
*AAAAAAAAAA   XX.XX     XX.XX     
 Side1         0.00     20.90 
 Side2         0.00     20.15 
GLAZING.TYPES  
* GLAZING    GLAZING   SHADING EXTINCTION  INDEX OF  THICKNESS  NUMBER 
*  TYPE      U VALUE    COEF.     COEF.   REFRACTION OF LAYER     OF   
*            [W/SM-C]   [FRAC]   [1/MM]     [NONE]     [MM]     LAYERS 
*AAAAAAAAAA  SS.SSSSS  SS.SSSSS  X.XXXX     X.XXXX    X.XXXX      XX.  
 Single       5.82      0.8      0.0197     1.5260    4.           1. 
WALLS          
*   WALL     --FRONT/INTERIOR SIDE--  --BACK/EXTERIOR SIDE---   WALL   
*   TYPE       ZONE     SURF   SOLAR  ZONE OR    SURF  SOLAR    AREA   
*              NAME     COEF   COEF.  SURFACE,   COEF  COEF.           
*                       [W/C  [FRAC]  AMBIENT,   [W/C  [FRAC]   [SM]   
*                       -SM]          GROUND     -SM]                  
*AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA XX.XXX X.XXXX AAAAAAAAAA XX.XXX X.XXXX  XXXXX.X 
 ExtWall    Zone1       8.14  <AREA> Surf_N     23.260 0.3        38.9 
 F.O.       Zone1       8.14  <AREA> Surf_N     23.260 0.3        59.4 
 ExtWall    Zone1       8.14  <AREA> Surf_S     23.260 0.3        24.7 
 F.O.       Zone1       8.14  <AREA> Surf_S     23.260 0.3        16.5 
 ExtWall    Zone1       8.14  <AREA> Surf_S_S   23.260 0.3        26.2 
 F.O.       Zone1       8.14  <AREA> Surf_S_S   23.260 0.3        25.4 



 ExtWall    Zone1       8.14  <AREA> Surf_W     23.260 0.3        26.7 
 F.O.       Zone1       8.14  <AREA> Surf_W     23.260 0.3        23.2 
 ExtWall    Zone1       8.14  <AREA> Surf_W_S   23.260 0.3        15.7 
 F.O.       Zone1       8.14  <AREA> Surf_W_S   23.260 0.3        32.0 
 Door       Zone1       8.14  <AREA> Surf_W_S   23.260 0.3         4.2 
 Door       Zone1       8.14  <AREA> Surf_E     23.260 0.3         7.7 
 Door       Zone1       8.14  <AREA> Surf_S     23.260 0.3         8.9 
 Slab       Zone1       8.14  <AREA> Zone2       8.14  <AREA>    943.0 
 Floor      Zone1       8.14  <AREA> GROUND      0.0   <AREA>    943.0 
 ExtWall    Zone1       8.14  <AREA> Surf_E     23.260 0.3        53.2 
 F.O.       Zone1       8.14  <AREA> Surf_E     23.260 0.3        49.5 
 ExtWall2   Zone2       8.14  <AREA> Surf_N     23.260 0.3        41.6 
 F.O.       Zone2       8.14  <AREA> Surf_N     23.260 0.3        59.4 
 ExtWall2   Zone2       8.14  <AREA> Surf_S     23.260 0.3        16.2 
 F.O.       Zone2       8.14  <AREA> Surf_S     23.260 0.3        21.3 
 ExtWall2   Zone2       8.14  <AREA> Surf_S_S   23.260 0.3        26.2 
 F.O.       Zone2       8.14  <AREA> Surf_S_S   23.260 0.3        25.4 
 ExtWall2   Zone2       8.14  <AREA> Surf_E     23.260 0.3        62.2 
 F.O.       Zone2       8.14  <AREA> Surf_E     23.260 0.3        49.5 
 ExtWall2   Zone2       8.14  <AREA> Surf_W     23.260 0.3        25.5 
 F.O.       Zone2       8.14  <AREA> Surf_W     23.260 0.3        24.4 
 ExtWall2   Zone2       8.14  <AREA> Surf_W_S   23.260 0.3        18.0 
 F.O.       Zone2       8.14  <AREA> Surf_W_S   23.260 0.3        31.4  
 Roof1      Zone2       8.14  <AREA> Stegi       8.14  <AREA>    943.0 
 Petsoma    Stegi       8.14  <AREA> Surf_H     23.26  0.4       951.4 
 IntWall    Zone1       8.14  <AREA> Zone1       8.14  <AREA>    619.0 
 IntWall    Zone2       8.14  <AREA> Zone2       8.14  <AREA>    315.2 
SURFACES       
* EXTERIOR  COMPASS  TILT  HEIGHT  LENGTH  OVERHANG    LEFT       RIGHT    
* SURFACE   AZIMUTH                          TYPE     SIDEFIN    SIDEFIN   
*            [DEG]  [DEG]   [M]     [M]                                    
*AAAAAAAAAA  XXX.X   XX.X XXXX.XX XXXX.XX AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAA 
 Surf_S      180.    90.     7.00   13.00 <NONE>     <NONE>     <NONE>     
 Surf_N        0.    90.     7.00   36.60 <NONE>     <NONE>     <NONE>     
 Surf_E       90.    90.     7.00   37.30 <NONE>     <NONE>     <NONE>     
 Surf_W      270.    90.     7.00   16.40 <NONE>     <NONE>     <NONE>     
 Surf_H        0.     0.     2.60  366.20 <NONE>     <NONE>     <NONE>     
 Surf_S_S    180.    90.     7.00   20.15 <NONE>     <NONE>     Side1 
 Surf_W_S    270.    90.     7.00   20.90 <NONE>     Side2      <NONE> 
HVAC.TYPES     
*   HVAC    HEATING  VENTING  COOLING  HEATING  VENTING  COOLING   COOLER 
*   TYPE    SETPOINT SETPOINT SETPOINT CAPACITY CAPACITY CAPACITY   COIL  
*             [C]      [C]      [C]      [KW]    [AC/H]    [KW]     [C]   
*AAAAAAAAAA SSS.SSS  SSS.SSS  SSS.SSS  XXXX.XXX  XXX.XX  XXXX.XXX   XX.X  
 HVAC        Th      <NONE>   <NONE>   <ADEQ>    <ADEQ>  <ADEQ>     12.8 
WALL.TYPES     
*   WALL      LAYER     LAYER     LAYER     LAYER     LAYER     LAYER   
*   TYPE       # 1       # 2       # 3       # 4       # 5       # 6    
*AAAAAAAAAA AAAAAAAAA AAAAAAAAA AAAAAAAAA AAAAAAAAA AAAAAAAAA AAAAAAAAA 
 ExtWall    Plaster   Brick20   Plaster   <NONE>    <NONE>    <NONE>    
 Slab       Plaster   Diogk     ConcSlab  <NONE>    <NONE>    <NONE> 
 Floor      Tiles     LWConc    CON20     <NONE>    <NONE>    <NONE> 
 ExtWall2   Plaster   Brick20   Plaster   <NONE>    <NONE>    <NONE> 
 Roof1      Plaster   CON20     LWConc    Tiles     <NONE>    <NONE> 
 F.O.       Plaster   CON30     Plaster   <NONE>    <NONE>    <NONE> 
 Petsoma    Wood5     <NONE>    <NONE>    <NONE>    <NONE>    <NONE> 
 IntWall    Plaster   Brick10   Plaster   <NONE>    <NONE>    <NONE> 



 Door       R-0.00002 
MASS.TYPES     
*MASS TYPE   CONDUCTIVITY   DENSITY   SPECIFIC HEAT  THICKNESS  NODES 
*               [W/M-C]     [KG/CM]     [KJ/KG-C]      [M]            
*AAAAAAAAAA     X.XXXX     XXXX.XXX      X.XXXX       XX.XXXX    XX.  
 CON20          2.03       2400.         0.82          0.20       4. 
 LWConc         0.58       1200.         1.            0.07       2. 
 Brick20        0.52       1200.         0.9           0.20       2. 
 Brick10        0.52       1200.         0.9           0.10       2. 
 Plaster        0.87       1570.         1.            0.02       1. 
 Tiles          0.3        1600.         2.            0.0200     1. 
 CON30          2.03       2400.         0.82          0.30       6. 
 Wood5          0.15        800.         1.286         0.05       1. 
 Diogk          0.041        25.         1.21          0.1919     1. 
 ConcSlab       2.03       2400.         0.82          0.2081     6. 
OUTPUTS        
* OUTPUT   TIME   UNITS   OUTPUT   BUILDING   OUTPUT   FORMAT? 
*  TYPE   PERIOD          SEASON   ELEMENT    SECTION          
*         [H/D/M] [E/M]                                 [Y/N]  
*AAAAAAAA    A      A    AAAAAAAA    XXXX.     XXXX.      A    
 ALL         M      M    YEAR        <ALL>     <ALL>      Y 
SCHEDULES      
*SCHEDULE  SEASON  HR   VALUE    HR   VALUE    HR   VALUE    HR   VALUE   
*AAAAAAAA AAAAAAAA XX. XXXX.XXX  XX. XXXX.XXX  XX. XXXX.XXX  XX. XXXX.XXX 
 Aisth    week     01.    0.1    08.    9.47   16.    0.58   17.    0.1 
 Lanth    week     01.    0.0    08.    2.34   16.    0.24   17.    0.0 
 Aisth2   week     01.    0.6    08.   18.82   16.    0.3    20.    0.6 
 Lanth2   week     01.    0.0    08.    6.96   16.    0.15   17.    0.0 
 Aisth    weekend  01.    0.0 
 Lanth    weekend  01.    0.0 
 Aisth2   weekend  01.    0.6    08.    0.0    18.    0.6 
 Lanth2   weekend  01.    0.0 
 Tg       Jan      01.    3.62 
 Tg       Feb      01.    4.57 
 Tg       Mar      01.    8.04 
 Tg       Apr      01.   13.58 
 Tg       May      01.   17.67 
 Tg       Jun      01.   23.05 
 Tg       Jul      01.   25.81 
 Tg       Aug      01.   26.56 
 Tg       Sep      01.   23.15 
 Tg       Okt      01.   16.64 
 Tg       Noe      01.    9.25 
 Tg       Dec      01.    4.68 
 Th       WorkS    01.   15.0    07.    22.     15.   15.0 
 Th       Cooling  01.    0.0 
 Tc       Heating  01.   99.0 
 Tc       Cooling  01.   26.0 
 infil    week     01.    1.0    08.     1.5    16.    1. 
 infil    weekend  01.    1.0 
SEASONS        
* SEASON     START DATE    STOP DATE    DAY OF WEEK  
*  NAME        MON DAY      MON DAY    [ALL/M-F/S-S] 
*AAAAAAAA      AAA XX.      AAA XX.         AAA      
 YEAR          JAN  1.      DEC 31.         ALL 
 Jan           JAN  1.      JAN 31.         ALL 
 Feb           FEB  1.      FEB 28.         ALL 
 Mar           MAR  1.      MAR 31.         ALL 



 Apr           APR  1.      APR 30.         ALL 
 May           MAY  1.      MAY 31.         ALL 
 Jun           JUN  1.      JUN 30.         ALL 
 Jul           JUL  1.      JUL 31.         ALL 
 Aug           AUG  1.      AUG 31.         ALL 
 Sep           SEP  1.      SEP 30.         ALL 
 Okt           OCT  1.      OCT 31.         ALL 
 Noe           NOV  1.      NOV 30.         ALL 
 Dec           DEC  1.      DEC 31.         ALL 
 WorkS         SEP 15.      JUN 15.         M-F 
 week          SEP 15.      JUN 15.         M-F 
 weekend       SEP 15.      JUN 15.         S-S 
 Cooling       MAY 01.      SEP 30.         ALL 
 Heating       OCT 01.      APR 30.         ALL 
STATIONS       
* STATION    LAT. LONG.  ELEV.  FILENAME    DATA UNITS  -START-  -STOP-- 
*  NAME     [DEG] [DEG]  [M]                TYPE [E/M]  MON DAY  MON DAY 
*AAAAAAAAAA XX.XX XXX.X XXXXX. AAAAAAAAAAAA   X.   A    AAA XX.  AAA XX. 
 Kozani     40.18  21.5   700. Kozani06.DAT   3.   M    JAN  1.  MAY  4. 
END OF FILE 



Askisi DIPLOMATIKI                                                  
RUNS           
*     RUN LABEL    STATION   GROUND GROUND -START- -STOP-- SKYLINE  PAR.  
*                   NAME      REFL.  TEMP. MON DAY MON DAY PROFILE  TYPE  
*                            [FRAC]   [C]  [DATE]  [DATE]                 
*AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAA S.SSSS SSS.SS AAA XX. AAA XX. AAAAAA  AAAAAA 
 School           Kozani     0.3     Tg    JAN 01. DEC 31. <NONE>  <NONE> 
ZONES          
*   ZONE       HVAC     FLOOR  HGT  INFIL.  SOLAR  SOLAR INTERNAL  LATENT  
*   NAME       TYPE     AREA         RATE  TO AIR  LOST    GAIN     GAIN   
*                       [SM]   [M]  [AC/H] [FRAC] [FRAC]   [KW]     [KW]   
*AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA XXXXX.X XX.X SSS.SSS X.XXX  X.XXX SSSS.SSS 
SSSS.SSS 
 Zone1      HVAC         943.   3.5 infil   0.3    0.15  Aisth    Lanth  
 Zone2      HVAC         943.   3.5 infil   0.3    0.15  Aisth2   Lanth2 
 Stegi      <NONE>       943.   1.2   4.0   0.0    0.00 
WINDOWS        
* INTERIOR   EXTERIOR   GLAZING     HEIGHT  LENGTH  ---LOCATION---- 
*   ZONE     SURFACE     TYPE                        HORZ.   VERT.  
*                                    [M]     [M]     [M]     [M]    
*AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA   XXXX.XX XXXX.XX XXXX.XX XXXX.XX 
 Zone1      Surf_W       Double        1.30    6.00    0.00    0.00 
 Zone1      Surf_E       Double        1.30   15.30    0.00    0.00 
 Zone1      Surf_W_S     Double        1.30   16.51    0.80    0.40 
 Zone1      Surf_S_S     Double        1.30   14.67    4.27    0.65 
 Zone1      Surf_N       Double        1.30   22.97    0.00    0.00 
 Zone2      Surf_W       Double        1.30    6.00    0.00    0.00 
 Zone2      Surf_E       Double        1.30   14.54    0.00    0.00 
 Zone2      Surf_W_S     Double        1.30   18.50    0.80    0.80 
 Zone2      Surf_S       Double        1.00    8.00    0.00    0.00 
 Zone2      Surf_S_S     Double        1.30   14.53    0.22    0.65 
 Zone2      Surf_N       Double        1.30   20.90    0.00    0.00 
SIDEFIN.TYPES  
* SIDEFIN     OFFSET   LENGTH OF  
*  TYPE       TO SIDE  PROJECTION 
*              [M]       [M]      
*AAAAAAAAAA   XX.XX     XX.XX     
 Side1         0.00     20.90 
 Side2         0.00     20.15 
GLAZING.TYPES  
* GLAZING    GLAZING   SHADING EXTINCTION  INDEX OF  THICKNESS  NUMBER 
*  TYPE      U VALUE    COEF.     COEF.   REFRACTION OF LAYER     OF   
*            [W/SM-C]   [FRAC]   [1/MM]     [NONE]     [MM]     LAYERS 
*AAAAAAAAAA  SS.SSSSS  SS.SSSSS  X.XXXX     X.XXXX    X.XXXX      XX.  
 Double       3.26      1.0      0.0160     1.5260    4.           2. 
WALLS          
*   WALL     --FRONT/INTERIOR SIDE--  --BACK/EXTERIOR SIDE---   WALL   
*   TYPE       ZONE     SURF   SOLAR  ZONE OR    SURF  SOLAR    AREA   
*              NAME     COEF   COEF.  SURFACE,   COEF  COEF.           
*                       [W/C  [FRAC]  AMBIENT,   [W/C  [FRAC]   [SM]   
*                       -SM]          GROUND     -SM]                  
*AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA XX.XXX X.XXXX AAAAAAAAAA XX.XXX X.XXXX  XXXXX.X 
 ExtWall    Zone1       8.14  <AREA> Surf_N     23.260 0.3        38.9 
 F.O.       Zone1       8.14  <AREA> Surf_N     23.260 0.3        59.4 
 ExtWall    Zone1       8.14  <AREA> Surf_S     23.260 0.3        24.7 
 F.O.       Zone1       8.14  <AREA> Surf_S     23.260 0.3        16.5 
 ExtWall    Zone1       8.14  <AREA> Surf_S_S   23.260 0.3        26.2 
 F.O.       Zone1       8.14  <AREA> Surf_S_S   23.260 0.3        25.4 



 ExtWall    Zone1       8.14  <AREA> Surf_W     23.260 0.3        26.7 
 F.O.       Zone1       8.14  <AREA> Surf_W     23.260 0.3        23.2 
 ExtWall    Zone1       8.14  <AREA> Surf_W_S   23.260 0.3        15.7 
 F.O.       Zone1       8.14  <AREA> Surf_W_S   23.260 0.3        32.0 
 Door       Zone1       8.14  <AREA> Surf_W_S   23.260 0.3         4.2 
 Door       Zone1       8.14  <AREA> Surf_E     23.260 0.3         7.7 
 Door       Zone1       8.14  <AREA> Surf_S     23.260 0.3         8.9 
 Slab       Zone1       8.14  <AREA> Zone2       8.14  <AREA>    943.0 
 Floor      Zone1       8.14  <AREA> GROUND      0.0   <AREA>    943.0 
 ExtWall    Zone1       8.14  <AREA> Surf_E     23.260 0.3        53.2 
 F.O.       Zone1       8.14  <AREA> Surf_E     23.260 0.3        49.5 
 ExtWall2   Zone2       8.14  <AREA> Surf_N     23.260 0.3        41.6 
 F.O.       Zone2       8.14  <AREA> Surf_N     23.260 0.3        59.4 
 ExtWall2   Zone2       8.14  <AREA> Surf_S     23.260 0.3        16.2 
 F.O.       Zone2       8.14  <AREA> Surf_S     23.260 0.3        21.3 
 ExtWall2   Zone2       8.14  <AREA> Surf_S_S   23.260 0.3        26.2 
 F.O.       Zone2       8.14  <AREA> Surf_S_S   23.260 0.3        25.4 
 ExtWall2   Zone2       8.14  <AREA> Surf_E     23.260 0.3        62.2 
 F.O.       Zone2       8.14  <AREA> Surf_E     23.260 0.3        49.5 
 ExtWall2   Zone2       8.14  <AREA> Surf_W     23.260 0.3        25.5 
 F.O.       Zone2       8.14  <AREA> Surf_W     23.260 0.3        24.4 
 ExtWall2   Zone2       8.14  <AREA> Surf_W_S   23.260 0.3        18.0 
 F.O.       Zone2       8.14  <AREA> Surf_W_S   23.260 0.3        31.4  
 Roof1      Zone2       8.14  <AREA> Stegi       8.14  <AREA>    943.0 
 Petsoma    Stegi       8.14  <AREA> Surf_H     23.26  0.4       951.4 
 IntWall    Zone1       8.14  <AREA> Zone1       8.14  <AREA>    619.0 
 IntWall    Zone2       8.14  <AREA> Zone2       8.14  <AREA>    315.2 
SURFACES       
* EXTERIOR  COMPASS  TILT  HEIGHT  LENGTH  OVERHANG    LEFT       RIGHT    
* SURFACE   AZIMUTH                          TYPE     SIDEFIN    SIDEFIN   
*            [DEG]  [DEG]   [M]     [M]                                    
*AAAAAAAAAA  XXX.X   XX.X XXXX.XX XXXX.XX AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAA 
 Surf_S      180.    90.     7.00   13.00 <NONE>     <NONE>     <NONE>     
 Surf_N        0.    90.     7.00   36.60 <NONE>     <NONE>     <NONE>     
 Surf_E       90.    90.     7.00   37.30 <NONE>     <NONE>     <NONE>     
 Surf_W      270.    90.     7.00   16.40 <NONE>     <NONE>     <NONE>     
 Surf_H        0.     0.     2.60  366.20 <NONE>     <NONE>     <NONE>     
 Surf_S_S    180.    90.     7.00   20.15 <NONE>     <NONE>     Side1 
 Surf_W_S    270.    90.     7.00   20.90 <NONE>     Side2      <NONE> 
HVAC.TYPES     
*   HVAC    HEATING  VENTING  COOLING  HEATING  VENTING  COOLING   COOLER 
*   TYPE    SETPOINT SETPOINT SETPOINT CAPACITY CAPACITY CAPACITY   COIL  
*             [C]      [C]      [C]      [KW]    [AC/H]    [KW]     [C]   
*AAAAAAAAAA SSS.SSS  SSS.SSS  SSS.SSS  XXXX.XXX  XXX.XX  XXXX.XXX   XX.X  
 HVAC        Th      <NONE>   <NONE>   <ADEQ>    <ADEQ>  <ADEQ>     12.8 
WALL.TYPES     
*   WALL      LAYER     LAYER     LAYER     LAYER     LAYER     LAYER   
*   TYPE       # 1       # 2       # 3       # 4       # 5       # 6    
*AAAAAAAAAA AAAAAAAAA AAAAAAAAA AAAAAAAAA AAAAAAAAA AAAAAAAAA AAAAAAAAA 
 ExtWall    Plaster   XPS       Brick20   Plaster   <NONE>    <NONE> 
 Slab       Plaster   Diogk     ConcSlab  <NONE>    <NONE>    <NONE> 
 Floor      Tiles     LWConc    CON20     <NONE>    <NONE>    <NONE> 
 ExtWall2   Plaster   XPS       Brick20   Plaster   <NONE>    <NONE> 
 Roof1      Plaster   CON20     LWConc    YAL       Tiles     <NONE> 
 F.O.       Plaster   XPS       CON30     Plaster   <NONE>    <NONE> 
 Petsoma    Wood5     <NONE>    <NONE>    <NONE>    <NONE>    <NONE> 
 IntWall    Plaster   Brick10   Plaster   <NONE>    <NONE>    <NONE> 



 Door       R-0.00002 
MASS.TYPES     
*MASS TYPE   CONDUCTIVITY   DENSITY   SPECIFIC HEAT  THICKNESS  NODES 
*               [W/M-C]     [KG/CM]     [KJ/KG-C]      [M]            
*AAAAAAAAAA     X.XXXX     XXXX.XXX      X.XXXX       XX.XXXX    XX.  
 CON20          2.03       2400.         0.82          0.20       4. 
 LWConc         0.58       1200.         1.            0.07       2. 
 Brick20        0.52       1200.         0.9           0.20       2. 
 Brick10        0.52       1200.         0.9           0.10       2. 
 Plaster        0.87       1570.         1.            0.02       1. 
 Tiles          0.3        1600.         2.            0.0200     1. 
 CON30          2.03       2400.         0.82          0.30       6. 
 Wood5          0.15        800.         1.286         0.05       1. 
 Diogk          0.041        25.         1.21          0.1919     1. 
 ConcSlab       2.03       2400.         0.82          0.2081     6. 
 XPS            0.029        25.         1.21          0.05       1. 
 YAL            0.041        20.         1.21          0.1        2. 
OUTPUTS        
* OUTPUT   TIME   UNITS   OUTPUT   BUILDING   OUTPUT   FORMAT? 
*  TYPE   PERIOD          SEASON   ELEMENT    SECTION          
*         [H/D/M] [E/M]                                 [Y/N]  
*AAAAAAAA    A      A    AAAAAAAA    XXXX.     XXXX.      A    
 ALL         M      M    YEAR        <ALL>     <ALL>      Y 
SCHEDULES      
*SCHEDULE  SEASON  HR   VALUE    HR   VALUE    HR   VALUE    HR   VALUE   
*AAAAAAAA AAAAAAAA XX. XXXX.XXX  XX. XXXX.XXX  XX. XXXX.XXX  XX. XXXX.XXX 
 Aisth    week     01.    0.1    08.    9.47   16.    0.58   17.    0.1 
 Lanth    week     01.    0.0    08.    2.34   16.    0.24   17.    0.0 
 Aisth2   week     01.    0.6    08.   18.82   16.    0.3    20.    0.6 
 Lanth2   week     01.    0.0    08.    6.96   16.    0.15   17.    0.0 
 Aisth    weekend  01.    0.0 
 Lanth    weekend  01.    0.0 
 Aisth2   weekend  01.    0.6    08.    0.0    18.    0.6 
 Lanth2   weekend  01.    0.0 
 Tg       Jan      01.    3.62 
 Tg       Feb      01.    4.57 
 Tg       Mar      01.    8.04 
 Tg       Apr      01.   13.58 
 Tg       May      01.   17.67 
 Tg       Jun      01.   23.05 
 Tg       Jul      01.   25.81 
 Tg       Aug      01.   26.56 
 Tg       Sep      01.   23.15 
 Tg       Okt      01.   16.64 
 Tg       Noe      01.    9.25 
 Tg       Dec      01.    4.68 
 Th       WorkS    01.   15.0    07.    22.     15.   15.0 
 Th       Cooling  01.    0.0 
 Tc       Heating  01.   99.0 
 Tc       Cooling  01.   26.0 
 infil    week     01.    1.0    08.     1.5    16.    1. 
 infil    weekend  01.    1.0 
SEASONS        
* SEASON     START DATE    STOP DATE    DAY OF WEEK  
*  NAME        MON DAY      MON DAY    [ALL/M-F/S-S] 
*AAAAAAAA      AAA XX.      AAA XX.         AAA      
 YEAR          JAN  1.      DEC 31.         ALL 
 Jan           JAN  1.      JAN 31.         ALL 



 Feb           FEB  1.      FEB 28.         ALL 
 Mar           MAR  1.      MAR 31.         ALL 
 Apr           APR  1.      APR 30.         ALL 
 May           MAY  1.      MAY 31.         ALL 
 Jun           JUN  1.      JUN 30.         ALL 
 Jul           JUL  1.      JUL 31.         ALL 
 Aug           AUG  1.      AUG 31.         ALL 
 Sep           SEP  1.      SEP 30.         ALL 
 Okt           OCT  1.      OCT 31.         ALL 
 Noe           NOV  1.      NOV 30.         ALL 
 Dec           DEC  1.      DEC 31.         ALL 
 WorkS         SEP 15.      JUN 15.         M-F 
 week          SEP 15.      JUN 15.         M-F 
 weekend       SEP 15.      JUN 15.         S-S 
 Cooling       MAY 01.      SEP 30.         ALL 
 Heating       OCT 01.      APR 30.         ALL 
STATIONS       
* STATION    LAT. LONG.  ELEV.  FILENAME    DATA UNITS  -START-  -STOP-- 
*  NAME     [DEG] [DEG]  [M]                TYPE [E/M]  MON DAY  MON DAY 
*AAAAAAAAAA XX.XX XXX.X XXXXX. AAAAAAAAAAAA   X.   A    AAA XX.  AAA XX. 
 Kozani     40.18  21.5   700. Kozani06.DAT   3.   M    JAN  1.  MAY  4. 
END OF FILE 
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