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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η μεταβολή του παγκόσμιου κλίματος και η συμβολή του κτιριακού αποθέματος στο 

φαινόμενο του θερμοκηπίου, καθώς τα κτίρια είναι υπεύθυνα για το 36% των ρύπων του 

CO2, κατέστησαν επιτακτική τη λήψη μέτρων στον σχεδιασμό και την διαχείριση των 

κτιριακών μονάδων. 

Στόχος λοιπόν είναι ο καθορισμός των πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας στον σχεδιασμό 

και στην λειτουργία των δημόσιων κτιριακών μονάδων, για την βελτιστοποίηση της 

ενεργειακής τους απόδοσης και τον περιορισμό των εκπομπών του CO2 (ελαχιστοποίηση του 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος). Η παρούσα εργασία εστιάζεται στα δημόσια κτίρια και 

συγκεκριμένα στις σχολικές εκπαιδευτικές μονάδες, λόγω του πλήθους, της έκτασης και του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους. Επιπλέον, μέσω της πιλοτικής λειτουργίας υλοποιημένων 

έργων «ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών μονάδων», επιδιώκεται να καλλιεργηθεί η 

ευθύνη και η περιβαλλοντική ευαισθησία στα παιδιά- μαθητές και κατοπινούς πολίτες να 

υιοθετήσουν πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας, ώστε να συμβάλλουν στη διαφύλαξη και 

προστασία του περιβάλλοντος τους και της αξίας του, για τους ίδιους αλλά και για τις 

επόμενες γενιές (Διαγενεακό Περιβαλλοντικό Δίκαιο), αλλά και να υπογραμμιστεί ο 

υποδειγματικός τους ρόλος στην κοινωνία, στην διαμόρφωση τάσεων και πολιτικής στα μέλη 

της, στην κατεύθυνση της περιβαλλοντικής αειφορίας. 

 

Παρουσιάζεται μια καταγραφή της υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης του κτιριακού 

δυναμικού και πιο συγκεκριμένα των σχολικών κτιρίων της Ελλάδας και ειδικότερα των 

νηπιαγωγείων και των κτιρίων πρωτοβάθμιας- δευτεροβάθμιας- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

του Νομού Θεσσαλονίκης. Τα στοιχεία ελήφθησαν από τις σχολικές μονάδες που 

κατέγραψαν την υφιστάμενη ενεργειακή τους κατάσταση, εκδίδοντας Πιστοποιητικό 

Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), προκειμένου να προχωρήσουν σε διαδικασίες ενεργειακής 

αναβάθμισης (μέσω ένταξης ή όχι) σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται τα μεγέθη εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και η μείωση του CO2, που θα 

επιτυγχάνονταν εάν στα καταγεγραμμένα κτίρια υλοποιούνταν η ενεργειακή τους 

αναβάθμιση. 

Ειδικότερα παρουσιάζεται το παράδειγμα εφαρμογής της ενεργειακής αναβάθμισης του 1
ου

 

Γ.Ε.Λ. της Δ.Ε. Νεάπολης του Δ. Νεάπολης- Συκεών του Νομού Θεσσαλονίκης. Οι εργασίες 

αναβάθμισης περιλάμβαναν θερμομόνωση εξωτερικού περιβλήματος, αντικατάσταση 

κουφωμάτων και ηλεκτρομηχανολογικές επεμβάσεις (αντιστάθμιση στον καυστήρα, 
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τοποθέτηση θερμοστατικών βαλβίδων, μόνωση των σωληνώσεων, αντικατάσταση φωτιστικών 

σωμάτων, τοποθέτηση αυτοματισμών φώτων).  Η επέμβαση αυτή οδήγησε σε μείωση της 

συνολικής καταναλισκόμενης πρωτογενούς ενέργειας της τάξης του 60,48%, ήτοι 50,23% ως 

προς τον φωτισμό και 73,85% ως προς τη θέρμανση. Όσο αφορά τις  εκπομπές CO2 προέκυψε 

μείωση κατά 56,58%. Το σύνολο των παρεμβάσεων είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του 

κόστους λειτουργίας του σχολείου στο 38,46% του αρχικού κόστους λειτουργίας του. Από την 

εκτίμηση του τελικά εκδοθέντος Π.Ε.Α., υποχρεωτική έκδοση μετά το πέρας των εργασιών 

αναβάθμισης (κατά Κ.Εν.Α.Κ. για ριζική ανακαίνιση), της αρχικής μελέτης και των 

πραγματικών καταναλώσεων (συγκέντρωση στοιχείων από τα τιμολόγια), προέκυψαν: 

I. Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του σχολικού κτιρίου 89,4 kWh/μ2< 

101,6 kWh/μ2 (της αρχικής μελέτης) και 102,23 kWh/μ2 (πραγματική).  

II. Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για θέρμανση του σχολικού κτιρίου 51,7 

kWh/μ2< 43,30 kWh/μ2 (της αρχικής μελέτης) και 68,62 kWh/μ2 (πραγματική). 

III. Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για ηλεκτρισμό του σχολικού κτιρίου 

34,8 kWh/μ2> 33,0 kWh/μ2 (της αρχικής μελέτης) και 33,61 kWh/μ2 (πραγματική). 

IV. Συνολικές ετήσιες εκπομπές σε CO2 26,2 kg/m2 ≈ 26,4 kg/m2 (της αρχικής μελέτης). 
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ABSTRACT 

The global climate change and the contribution of the building potential to the greenhouse 

effect, as buildings are responsible for 36% of the toatal CO2 emissions, have made it 

imperative to take measures in the design and management of buildings. 

The aim is to define energy saving practices in the design and operation of public buildings, 

to optimize their energy efficiency and to reduce CO2 emissions (minimizing their 

environmental footprint). This diploma thesis on public buildings, particularly school units, 

due to their size, extent and ownership status. 

Furthemore, through the pilot operation of implemented “school energy upgrading projects”, 

an attempt to develop responsible and environmental sensitive students and future citizens 

willing to adopt energy saving practices is sought in order to help preserve and protect their 

environment and value (Intergenerational Environmental Law), but also to highlight their 

exemplary role in society, in shaping trends and politics to its members in the direction of 

environmental sustainability. 

A review of the existing energy status of the building potential, emphasizing on school 

buildings in Greece an especially the kindergartens and the primary-secondary-tertiary 

education buildings of the Prefecture of Thessaloniki, is presented. Data was obtained from 

schools reporting their current energy status by issuing an Energy Efficiency Certificate 

(EEC) in order to proceed with energy upgrading processes (through integration or not) into a 

funding program. 

The energy savings and the CO2 reduction that would be achieved if the energy upgrades were 

implemented in the listed buildings is also presented. 

The case study of the implementation of the energy upgrade of the 1st Seconadry Schoool in 

the Municipality of Neapolis - Sykeon in the Prefecture of Thessaloniki is presented. 

Upgrading work included thermal insulation of external casing, replacement of window frames 

and electromechanical operations (burner compensation, installation of thermostatic valves, 

insulation of piping, replacement of lighting fixtures, installation of lights automation) 

 

This operation led to a reduction in the total primary energy consumption of 60.48%, ie 

50.23% in lighting and 73.85% in heating. As far as CO2 emissions are concerned, a 56.58% 

decrease has been observed. The total of interventions resulted in a reduction in the cost of 

running the school to 38.46% of its initial operating costs. From the assessment of the final 

issued (EEC) Energy Efficiency Certificate, a mandatory version after the completion of the 
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upgrading works (according to Regulation on the energy efficiency of buildings, for radical 

renovation), the initial study and the actual consumption (collection of invoice data), resulted: 

I. Annual primary power consumption of 89.4 kWh / m2 <101.6 kWh / m2 (original 

study) and 102.23 kWh / m2 (actual). 

II. Annual primary energy consumption for heating 51.7 kWh / m2 <43.30 kWh / m2 

(original study) and 68.62 kWh / m2 (actual). 

III. Annual primary energy consumption for electricity of 34.8 kWh / m2> 33.0 kWh / m2 

(original study) and 33.61 kWh / m2 (actual). 

IV. Total annual CO2 emissions 26,2 kg / m2 ≈ 26,4 kg / m2 (original study). 

 

Keywords 

Climate change, Building energy efficiency, Nearly Zero Energy Buildings- Schools (nZeb), 

Heating, ventilation and air conditioning systems, European target 20-20-20, Building 

Management System BMS, Building envelope, Renewable energy sources, Photovoltaic 

systems, Geothermal heat pump, Wind generators, Solar collectors, Cooling, Cogeneration of 

electricity and heat, Thermal comfort, Lighting conditions. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η μεταβολή του παγκόσμιου κλίματος και η συμβολή του κτιριακού αποθέματος στο 

φαινόμενο του θερμοκηπίου, κατέστησαν επιτακτική τη λήψη μέτρων στον σχεδιασμό και 

την διαχείριση των κτιριακών μονάδων καθώς τα κτίρια είναι υπεύθυνα για το 36% των 

ρύπων του CO2 [1]. Ειδικότερα τα δημόσια κτίρια, εξαιτίας της επιφάνειας τους, του πλήθους 

πολιτών που δέχονται, αλλά και της παλαιότητας τους, είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα. Επίσης 

φέρουν κι έναν επιδεικτικό- υποδειγματικό ρόλο στην κοινωνία, στην διαμόρφωση τάσεων 

και πολιτικής στα μέλη της, στην κατεύθυνση της περιβαλλοντικής αειφορίας, της 

ενεργειακής αυτονομίας και διαχείρισης. Στόχος λοιπόν είναι ο καθορισμός των πρακτικών 

εξοικονόμησης ενέργειας στον σχεδιασμό και στην λειτουργία των δημόσιων κτιριακών 

μονάδων, για την βελτιστοποίηση της ενεργειακής τους απόδοσης και τον περιορισμό των 

εκπομπών του CO2 (ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος).  

Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζεται στα δημόσια κτίρια και συγκεκριμένα στις 

σχολικές εκπαιδευτικές μονάδες. Σημειώνεται ότι για τα δημόσια κτίρια δεν υπάρχουν 

επαρκή δεδομένα για το ακριβές πλήθος τους και τα ενεργειακά χαρακτηριστικά τους, διότι 

τα περισσότερα από αυτά μισθώνονται, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό τους ανήκει στην 

ιδιοκτησία του Δημοσίου. Τα περισσότερα δημόσια κτίρια είναι εκπαιδευτικά και σχολικά 

κτίρια και συνήθως ανήκουν στην ιδιοκτησία των Ο.Τ.Α. Ο κύριος λόγος που έγινε αυτή η 

επιλογή είναι το μεγάλο πλήθος δημοσίων κτιρίων με την συγκεκριμένη χρήση 

(συλλογήαντιπροσωπευτικότερου δείγματος ικανού για την αξιολόγηση τόσο της 

υφιστάμενης κατάστασης όσο και των αποτελεσμάτων των μέτρων επίτευξης των στόχων της 

εξοικονόμησης ενέργειας). 

Επιπρόσθετα για λόγους «Διαγενεακού Περιβαλλοντικού Δικαίου», επιτυγχάνεται ο στόχος 

της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των μαθητών σε πρακτικές εξοικονόμησης στα σχολικά 

τους κτίρια. Μέσω της πιλοτικής λειτουργίας του υλοποιημένου έργου της ενεργειακής 

αναβάθμισης της σχολικής τους μονάδας, επιδιώκεται να καλλιεργηθεί η ευθύνη και η 

περιβαλλοντική ευαισθησία στα παιδιά- μαθητές και κατοπινούς πολίτες να υιοθετήσουν 

πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας ώστε να συμβάλλουν στη διαφύλαξη και προστασία του 

περιβάλλοντος τους και της αξίας του, για τους ίδιους αλλά και για τις επόμενες γενιές. 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιείται στο πρώτο κεφάλαιο μια σύντομη 

αναφορά των μέτρων και των πολιτικών παγκόσμια αλλά κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 

την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ακολουθεί μια αναφορά των δεσμεύσεων που η 
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Ελλάδα, ως μέλος της Ε.Ε. έχει πάρει και ειδικότερα των κατευθύνσεων και των πολιτικών 

στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας στο κτιριακό δυναμικό (απόθεμα) της.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια καταγραφή της υφιστάμενης ενεργειακής 

κατάστασης του κτιριακού δυναμικού, των ελληνικών σχολικών κτιρίων και ειδικότερα των 

σχολικών κτιρίων (νηπιαγωγείων, πρωτοβάθμιας- δευτεροβάθμιας- τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης) του Νομού Θεσσαλονίκης. Τα στοιχεία ελήφθησαν από τις σχολικές μονάδες 

που κατέγραψαν την υφιστάμενη ενεργειακή τους κατάσταση, εκδίδοντας Πιστοποιητικό 

Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), προκειμένου να προχωρήσουν σε διαδικασίες ενεργειακής 

αναβάθμισης (μέσω ένταξης ή όχι) σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Αξιολογείται η 

αποτελεσματικότητα της ενέργειας αυτής, δηλαδή εάν τελικά προχώρησαν και ολοκλήρωσαν 

τις ενέργειες αναβάθμισης τους και καταγράφονται τα αποτελέσματα της ενεργειακής 

εξοικονόμησης που πέτυχαν. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα μεγέθη εξοικονόμησης 

ενέργειας καθώς και της μείωσης του CO2, εάν συνέβαινε το αισιόδοξο σενάριο: “όλα τα 

παραπάνω κτίρια ολοκλήρωναν την ενεργειακή τους αναβάθμιση” (Πίνακες 15, 16, 17, 20 

και Σχήματα 16, 17, 20 αντίστοιχα).  

Ειδικότερα παρουσιάζεται το παράδειγμα εφαρμογής της ενεργειακής αναβάθμισης του 1
ου

 

Γ.Ε.Λ. Δ. Νεάπολης- Συκεών του Νομού Θεσσαλονίκης. Στην περίπτωση αυτή εκτός από την 

σύγκριση των αποτελεσμάτων της αναβάθμισης (αποτελέσματα που συντάχθηκαν από την 

καταγραφή των Π.Ε.Α. και της ενεργειακής προμελέτης), ακολουθεί και μια σύγκριση των 

πραγματικών καταναλώσεων σε ρεύμα και Φ.Α. (από τις αποδείξεις των λογαριασμών για το 

χρονικό διάστημα 2011- 2016). 

Συγκεντρωτικά αναφέρονται τα μέτρα- ενέργειες αναβάθμισης που οδηγούν σε εξοικονόμηση 

ενέργειας (βαθμός αποτελεσματικότητας στην εξοικονόμηση και κόστος επένδυσης ανά 

μέτρο- ενέργεια). 

Στο τρίτο κεφάλαιο, μέσα από καλές πρακτικές σε χώρες του εξωτερικού εντοπίζονται οι 

θεμελιώδεις Σχεδιαστικές Αρχές που οδηγούν σε “Ένεργειακά Αποδοτικά Σχολικά 

Συγκροτήματα”. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η αποδόμηση των βασικών στοιχείων μιας σχολικής μονάδας 

για τον καθορισμό των παραμέτρων κατασκευής και διαχείρισης αειφόρων εκπαιδευτικών 

μονάδων.  

Τέλος, συγκεντρώνοντας τα παραπάνω συντάσσεται ένα εγχειρίδιο θεμελιωδών αρχών και 

σχεδιαστικών παραμέτρων καθώς και των πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολικά 

κτίρια, νέα ή υφιστάμενα, εστιάζοντας τόσο στις τεχνικές επεμβάσεις βελτίωσης των 

ενεργειακών χαρακτηριστικών τους όσο και στην διαχείριση της λειτουργίας τους.   
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1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο

: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ε.Ε.– ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

1.1 Κλιματική αλλαγή - Το φαινόμενο του θερμοκηπίου 

Ένα από τα τεράστια προβλήματα που προέκυψαν στον πλανήτη τα τελευταία χρόνια είναι 

αυτό της υπερθέρμανσης του. Η μεταβολή του παγκόσμιου κλίματος (κλιματική αλλαγή) 

οδήγησε τα τελευταία, κυρίως 150 χρόνια, σε αύξηση της θερμοκρασίας και οφείλεται στην 

αυξημένη συγκέντρωση των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα από την αλόγιστη 

ανθρώπινη δραστηριότητα. 

Ως αέρια του θερμοκηπίου θεωρούνται το διοξείδιο του άνθρακα (CΟ2), το μεθάνιο (CH4), το 

υποξείδιο του αζώτου (N2Ο), το εξαφθοριούχο θείο (SF6), και δύο κατηγορίες ενώσεων: οι 

υδροφθοράνθρακες (HFCs) και οι υπερφθοράνθρακες (PFCs). Οι έξι αυτές κατηγορίες 

αερίων μετατρέπονται σε ισοδύναμα CO2 (CO2-equivalents) [1]. 

Τα αίτια της κλιματικής αλλαγής είναι [1]: 

1. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η ηλιακή ακτινοβολία θερμαίνει την επιφάνεια της γης 

και αυξάνει την θερμοκρασία της. Ένα μέρος της θερμότητας αυτής επιστρέφει στην 

ατμόσφαιρα. Τα αέρια του θερμοκηπίου έχουν την ιδιότητα να απορροφούν την 

ακτινοβολία αυτή και να μην την αφήνουν να διαφύγει στο διάστημα. 

2. Η τρύπα του όζοντος. Οι χλωροφθοριούχοι άνθρακες (CFC’s) κυρίως συμβάλλουν στην 

αραίωση του στρώματος του όζοντος (Ο3) που βρίσκεται στην στρατόσφαιρα και 

προστατεύει από την διέλευση της υπεριώδους ακτινοβολίας. 

3. Η ρύπανση της ατμόσφαιρας που συντελείται κυρίως από τις εκπομπές από τις 

βιομηχανίες, τις κατασκευαστικές δραστηριότητες, την καύση των ορυκτών καυσίμων, τα 

οικιακά και γεωργικά χημικά. 

4. Η ρύπανση των υδάτων και των εδαφών που προκαλείται από την απόρριψη των λυμάτων 

και υγρών αποβλήτων στους υδάτινους και εδαφικούς αποδέκτες.  

5. Η όξινη βροχή προκαλείται όταν οξείδια του διοξειδίου του θείου και του αζώτου, που 

ανεβαίνουν ψηλά στην ατμόσφαιρα αντιδρούν με το νερό, το οξυγόνο και άλλες χημικές 

ουσίες. Κυρίως οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής καθώς και τα καυσαέρια από τα 

οχήματα ευθύνονται για τους ρύπους αυτούς. 
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6. Οι πηγές ραδιενεργούς ρύπανσης που είναι κυρίως τα πυρηνικά και εργοστασιακά 

απόβλητα. 

 

1.2 Διεθνής πολιτική- Διαπραγματεύσεις για το Κλίμα 

Η αναγκαιότητα καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής ώθησε τις χώρες σε παγκόσμιο 

επίπεδο να συναντηθούν για να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της μείωσης των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου. Ακολουθούν οι κυριότεροι χρονολογικοί σταθμοί των 

διαπραγματεύσεων για το κλίμα. 

i. Συνθήκη για την Κλιματική Αλλαγή, 1992 [2] 

Η Σύμβαση- Πλαίσιο των Η.Ε. για την Κλιματική Αλλαγή πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 

1992 στο Ρίο (1994) και επικυρώθηκε από 195 κράτη. Για πρώτη φορά αναγνωρίστηκε το 

πρόβλημα και τέθηκε συγκεκριμένος στόχος της επαναφοράς των εκπομπών των αερίων 

του θερμοκηπίου στα επίπεδα του έτους 1990 μέχρι το 2000 για τα Ανεπτυγμένα κράτη, 

μέσω της υιοθέτησης πολιτικών και μέτρων. 

ii. Πρώτη Φάση του Πρωτοκόλλου του Κιότο [3] 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου δέσμευσης, 2008-2012, 37 βιομηχανικές χώρες και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκαν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 

μέσο όρο σε 5% από τα επίπεδα του 1990. 

iii. Δεύτερη Φάση του Πρωτοκόλλου του Κιότο [4] 

Στη δεύτερη περίοδο δεσμεύσεων, 2013- 2020, συμμετείχαν 38 ανεπτυγμένες χώρες, μεταξύ 

των οποίων η Ε.Ε. και τα 28 κράτη μέλη της και δεσμεύτηκαν να μειώσουν τις εκπομπές τους 

σε επίπεδο που θα είναι τουλάχιστον κατά 18% χαμηλότερο από εκείνο του 1990. 

Συγκεκριμένα η Ε.Ε. δεσμεύτηκε να μειώσει στο διάστημα αυτό τις εκπομπές της σε επίπεδο 

που θα είναι κατά 20% χαμηλότερο από εκείνο του 1990. Αυτό όμως αφορά μόνον το 14% 

περίπου των παγκόσμιων εκπομπών, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το υπέγραψαν ποτέ, 

ενώ ο Καναδάς, η Ρωσία, η Ιαπωνία και η Νέα Ζηλανδία δεν συμμετείχαν στη δεύτερη 

περίοδο δεσμεύσεων. 

iv. Συμφωνία του Παρισιού, 2015 [
5
] 

Οι χώρες συμφώνησαν να περιορίσουν την αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας 

σε επίπεδο πολύ κατώτερο των 2°C σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, ενώ 

παράλληλα έθεσαν έναν στόχο για 1,5°C που θα μείωνε σημαντικά τους κινδύνους και τις 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να συνέρχονται ανά 

πενταετία για να καταγράφουν την πρόοδο και να θέτουν πιο φιλόδοξους στόχους. Η 
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συμφωνία αυτή υπογράφηκε από 174 κράτη, μεταξύ αυτών Η.Ε., Ινδία και Ε.Ε., ενώ 55 από 

τους συμμετέχοντες παράγουν άνω του 55% του αερίου του θερμοκηπίου παγκοσμίως [6]. 

Σημειώνεται ότι τον Ιούνιο του 2017, ο νέος αμερικανός πρόεδρος Ν. Τραμπ ανακοίνωσε ότι 

οι ΗΠΑ πρόκειται να αποχωρήσουν από τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική 

αλλαγή. 

 

1.3 Στόχοι για την μείωση των εκπομπών σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

Ήδη από το 1991, διαμορφώθηκε η πρώτη κοινοτική στρατηγική για τον περιορισμό του 

διοξειδίου του άνθρακα και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Τον Ιούνιο του 2000, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) ανακοίνωσε την πρώτη ολοκληρωμένη δέσμη πολιτικών για τη 

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Αλλαγή 

του Κλίματος, ΕΠΑΚ (European Climate Change Programme, ECCP) [7]. 

«Στόχοι 20-20-20» και το Πλαίσιο για το 2030  

Στα πλαίσια της πολιτικής για το κλίμα, το 2008 αποφασίστηκε από τους ηγέτες της ΕΕ η 

ανάληψη των εξής στόχων ως το 2020 [8]:  

1. μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20%,  

2. αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση 

ενέργειας κατά 20%, και,  

3. μείωση της συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας της Ε.Ε. κατά 20% (όλα 

τα ποσοστά σε σχέση με το 1990).  

Το πλαίσιο για το 2030 δίνει συνέχεια στους «στόχους 20-20-20» για το κλίμα και την 

ενέργεια. Συγκεκριμένα, η ΕΕ έχει δεσμευτεί για την επίτευξη των εξής στόχων έως το έτος 

2030 [9]:  

1. να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 40% κάτω από τα 

επίπεδα του 1990,  

2. να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση κατά 27% (ενδεικτικός στόχος που πρόκειται 

να επανεξεταστεί το 2020), αυξάνοντας παράλληλα το μερίδιο των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας στο 27% της τελικής κατανάλωσης,  

3. να διαμορφώσει έναν μακροπρόθεσμο στόχο μείωσης των αερίων θερμοκηπίου κατά 

80%,με βάση το χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών επιπέδων 

ανθρακούχων εκπομπών έως το 2050 [10], 

4. την μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ ώστε να 

συμπεριληφθεί ένα αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς [10],  
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5. τέλος, να δημιουργήσει νέο πλαίσιο διακυβέρνησης για την υποβολή εκθέσεων από τα 

κράτη μέλη, με βάση τα εθνικά σχέδια που συντονίζονται και αξιολογούνται σε 

επίπεδο ΕΕ. Σημειώνεται ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης 

(Ε.Σ.Δ.Ε.Α.) είναι πολύτιμο εργαλείο για την χώρα που το συντάσσει καθώς θέτει στο 

επίκεντρο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και καθορίζει την εθνική 

ενεργειακή πολιτική της. Παράλληλα αποτελεί και έναν χρήσιμο οδηγό με 

συγκεντρωτικά και συγκριτικά αποτελέσματα για να κατευθύνει την κοινή ευρωπαϊκή 

ενεργειακή πολιτική [11]. 

 

Αρχικά η Ε.Ε. είχε θεσπίσει την Οδηγία 2010/31/EΕ για την Ενεργειακή Απόδοση των 

Κτιρίων (αναδιατύπωση της Οδηγίας 2002/91/ΕΕ). Στη συνέχεια, τον Οκτώβριο του 2012, η 

Ε.Ε. θεσπίζει την  Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα [12] με σαφής 

προσανατολισμούς την επίτευξη του συνολικού στόχου ενεργειακής απόδοσης για την  

μείωση κατά 20% της κατανάλωσης της πρωτογενούς ενέργειας ως το 2020 

(καταργήθηκαν οι Οδηγίες 2006/32/ΕΚ και 2004/8/ΕΚ και υιοθετήθηκε η νέα Οδηγία 

2012/27/ΕΕ) [11]. 

Οι δύο αυτές Οδηγίες υπογραμμίζουν τη σπουδαιότητα του τομέα της ενεργειακής 

αναβάθμισης των κτιρίων και μάλιστα τη σημασία της μακροπρόθεσμης θεώρησης των 

επενδύσεων για την ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος. 

 

1.4 Στόχοι για την μείωση των εκπομπών σε εθνικό επίπεδο 

Ο Νόμος 3855/2010 (ΦΕΚ, Α, 95, 23-06-2010) «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» [13] έθεσε το 

απαραίτητο πλαίσιο για την προώθηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στην Ελλάδα, 

εναρμονίζοντας ταυτόχρονα την ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την 

ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες. Αρχικά 

θεσπίστηκε εθνικός ενδεικτικόςστόχοςεξοικονόμησης ενέργειας ως το 2016 σε ποσοστό 

9%της μέσης ετήσιας τελικής ενεργειακής κατανάλωσης αναφοράς. Η εφαρμογή αυτού 

του Νόμου οδήγησε σε πτωτική τάση, την περίοδο 2007-2012, την κατανάλωση πρωτογενούς 

ενέργειας, με μείωση ίση με 11,8%. Αντίστοιχα και η τελική κατανάλωση ενέργειας το 2012 

εμφάνισε μείωσητης τάξεως του 9,2% σε σχέση με το 2011, ενώ καταγράφηκε μείωση σε 

ποσοστό 22,4% για την περίοδο 2007-2012. 
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Με το Νόμο 4122/2013(ΦΕΚ, Α, 42, 19-02-2013) «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – 

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» [14] 

προβλέφθηκε ο καθορισμός Εθνικού Σχεδίου για την αύξηση του αριθμού των κτιρίων με 

σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας καθώς και θέσπιση μέτρων, χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων και άλλων μέσων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης νέων και 

υφιστάμενων κτιρίων. Τέθηκε επίσης ο στόχος της σταδιακής και συντονισμένης 

αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος, τοόραμα ενός Αειφορικού Κτιριακού Αποθέματος 

με χρονικό ορίζοντα το έτος 2050. Ως το 2050, δηλαδή, όλα τα κτίρια να έχουν υψηλή 

ενεργειακή απόδοση και ιδανικά, μηδενική ή/και τηνελάχιστη δυνατή κατανάλωση 

ενέργειας σε συνδυασμό με τη μέγιστη αξιοποίηση καιενσωμάτωση των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας. 

Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ) του 2014 εμπεριέχεται ο 

εθνικός στόχος ενεργειακής απόδοσης για το 2020, που είναι η επίτευξη τελικής 

κατανάλωσης ενέργειας στα επίπεδα των 18,4 Mtoe και κατανάλωσης πρωτογενούς 

ενέργειας σε 24,7Mtoe (σύμφωνα με την Οδηγία 2012/27/ΕΕ) [11]. Επίσης σε αυτό το 

ΕΣΔΕΑ καταγράφεται η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στη βελτίωση της ενεργειακήςαπόδοσης 

με την εφαρμογή πολιτικών, μέτρων, μηχανισμών της αγοράς, καθώς και δράσεων, 

έρευναςκαι ανάπτυξης. Επίσης διαμορφώθηκεηστρατηγική, η εφαρμογή της οποίας πρόκειται 

να οδηγήσειστην επίτευξη του εθνικούστόχου για την εξοικονόμησητης ενέργειας μέχρι το 

2020. Τα μέτρα του αφορούν τον κτιριακό τομέα, τη βιομηχανία και τις μεταφορές. 

 

Πίνακας 1: Εξέλιξη ενεργειακών μεγεθών και εθνικός ενδεικτικός στόχος (Πηγή: Ε.Σ.Δ.Ε.Α., 

2014) 

Παράμετρος/Έτος 2007 2009 2011 

2020 

(Εθνικός ενδ. Στόχος βάσει 

Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

Κατανάλωση πρωτογενούς 

ενέργειας (Mtoe) 
30,7 29,6 26,9 24,7 

Συνολική τελική κατανάλωση 

ενέργειας (Mtoe) 
22,1 20,5 18,9 18,4 
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1.5 Μέτρα- Προγράμματα- Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας 

Ακολουθεί ο προγραμματισμός των μέτρων για την επίτευξη του στόχου καθώς και η 

αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας (Πιν. 2). 

Πίνακας 2: Μέτρα πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας (Πηγή: Ε.Σ.Δ.Ε.Α., 2014) 

Α/Α 
Μέτρα πολιτικής για εξοικονόμηση 

ενέργειας 

Αριθμός 

παρεμβάσεων 

Υπολογιζόμενη 

εξοικονόμηση 

τελικής ενέργειας 

(ktoe) 

M1 
Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ 

Οίκον» 

70.000 

κατοικίες 
83,8 

M2 
Πρόγραμμα «Εξοικονομώ» στους 

Ο.Τ.Α. 
104 δήμοι 3,7 

Μ3 
Πρόγραμμα «Εξοικονομώ ΙΙ» στους 

Ο.Τ.Α. 
139 δήμοι 8,3 

Μ4 Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών 
200.000 

κατοικίες 
239,5 

Μ5 
Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων 

κτιρίων 

280 δημόσια 

κτίρια 
12,8 

Μ6 
Ενεργειακή αναβάθμιση σε κτίρια 

επαγγελματικής χρήσης 
3.500 κτίρια 31,6 

Μ7 

Εφαρμογή συστήματος ενεργειακής 

διαχείρισης με βάση το πρότυπο ISO 

50001 σε φορείς του Δημοσίου και 

ευρύτερου δημόσιου τομέα 

4.000 κτίρια 28,1 

Μ8 

Ενεργειακή αναβάθμιση σε κτίρια 

επαγγελματικής χρήσης μέσω 

Επιχειρήσεων Ενεργειακών 

Υπηρεσιών 

3.000 κτίρια 50,8 

Μ9 

Δράσεις εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης σε στελέχη του 

τριτογενούς τομέα 

40.000 άτομα 76,8 

Μ10 
Ανάπτυξη ευφυών συστημάτων 

μέτρησης ενέργειας 

5.760.000 

μετρητές 
96,8 
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Μ11 

Αντικατάσταση παλαιών ελαφριών 

φορτηγών δημοσίου και ιδιωτικού 

τομέα 

10.000 οχήματα 11,3 

Μ12 
Αντικατάσταση παλαιών επιβατικών 

οχημάτων ιδιωτικού τομέα 
50.000 οχήματα 22,7 

Μ13 

Προώθηση αεριοκίνησης- 

υγραεριοκίνησης επιβατικών 

οχημάτων ιδιωτικού τομέα 

35.000 οχήματα 10,4 

Μ14 Πράξεις ΕΠΠΕΡΑΑ  14,2 

Μ15 Ανάπτυξη μετρό Θεσσαλονίκης  21,4 

Μ16 Επέκταση μετρό Αθήνας  29,3 

Μ17 

Συμψηφισμός προστίμων 

αυθαιρέτων με εργασίες ενεργειακής 

αναβάθμισης 

90.000 

κατοικίες 
107,8 

Μ18 

Ενεργειακοί υπεύθυνοι σε κτίρια του 

δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου 

τομέα 

15.000 κτίρια 52,6 

 

Στην Οδηγία 2012/27/ΕΕ δίνεται το πλαίσιο ώστε οι δημόσιοι φορείς σε περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο να παροτρύνονται να δηλώνουν τον υποδειγματικό τους ρόλο στην 

ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Στην κατεύθυνση αυτή διαμορφώθηκαν τα ακόλουθα 

μέτρα για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων (Πιν. 3). 

Ειδικότερα όσον αφορά τα μέτρα μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων 

τουΔημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, πρέπει να ρυθμιστούν οι απαιτήσεις 

ενεργειακής απόδοσης κατά την αγορά, εκμίσθωση, ανέγερση κτιρίων ή τμημάτων τους, 

ανακαίνισης τους, ώστε να καθίσταται υποχρεωτική: 1) η χρήση φυσικού αερίου, εφόσον 

υπάρχει διαθεσιμότητα δικτύου, 2) η σταδιακή εγκατάσταση κεντρικών θερμικών ηλιακών 

συστημάτων ή άλλων τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 3) η εγκατάσταση 

συστημάτων διαχείρισης ενέργειας, καθώς και η 4) χρήση ενεργειακά αποδοτικών 

συστημάτων φωτισμού. 
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Πίνακας 3:  Μέτρα για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (Πηγή: Ε.Σ.Δ.Ε.Α., 2014) 

Νο Τίτλος του μέτρου Στοχευμένη τελική χρήση Έναρξη 

ΔΚ1 

Ολοκληρωμένος ενεργειακός 

σχεδιασμός ΟΤΑ και Σύμφωνο των 

Δημάρχων 

Συνολική κατανάλωση 

ενέργειας της ομάδας 

στόχευσης 

Κατανάλωση καυσίμου στις 

μεταφορές 

Από το 2009 

ΔΚ2 
Επεμβάσεις εξοικονόμησης 

ενέργειας σε δημόσια κτίρια 

Τελική κατανάλωση ενέργειας 

στα κτίρια της ομάδας 

στόχευσης 

Από το 2010 

ΔΚ3 

Επεμβάσεις βελτίωσης της 

ενεργειακής απόδοσης σε σχολικά 

κτίρια 

Τελική κατανάλωση ενέργειας 

σε νέα ή υπό ανέγερση 

σχολικά κτίρια 

Από το 2011 

ΔΚ4 Πράσινα Δώματα σε Δημόσια κτίρια 
Κατανάλωση ενέργειας για 

θέρμανση- ψύξη χώρων 
Από το 2011 

ΔΚ5 

Υποχρεωτική εγκατάσταση 

κεντρικών θερμικών ηλιακών 

συστημάτων για την κάλυψη ζεστού 

νερού χρήσης 

Κατανάλωση ενέργειας για 

την παραγωγή Ζεστού νερού 

χρήσης Θέρμανση- Ψύξη 

χώρων 

Από το 2011 

ΔΚ6 

Υποχρεωτική αντικατάσταση όλων 

των φωτιστικών σωμάτων χαμηλής 

ενεργειακής απόδοσης στο δημόσιο 

και ευρύτερο δημόσιο τομέα 

Κατανάλωση ενέργειας για 

φωτισμό 
Από το 2006 

ΔΚ7 

Ενεργειακά Ευφυή θεματικά 

Μουσεία σχεδόν Μηδενικής 

Ενεργειακής Κατανάλωσης 

Συνολική κατανάλωση 

ενέργειας 
Από το 2012 

ΔΚ8 

Ενεργειακοί υπεύθυνοι σε κτίρια του 

δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου 

τομέα 

Συνολική κατανάλωση 

ενέργειας 
Από το 2014 

 

Ειδικότερα για το πρόγραμμα της ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων (ΔΚ3) 

ισχύουν αναλυτικά όσα περιγράφονται στην συνέχεια, στον Πίνακα 4. 

Ακολουθεί μια αναλυτικότερη παρουσίαση για τα προγράμματα Μ2, Μ3 και Μ5, στα οποία 

είτε ήδη εντάχθηκαν είτε πρόκειται ή δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν τα σχολικά κτίρια, 

καθώς επίσης ανήκουν στην κατηγορία των δημοσίων κτιρίων. 
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Πίνακας 4: Επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε σχολικά κτίρια (Πηγή: Ε.Σ.Δ.Ε.Α., 

2014) 
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1.6 Μ2. Πρόγραμμα «Εξοικονομώ» 

Το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» στους ΟΤΑ αφορά στην εφαρμογή δράσεων και 

αποδεδειγμένων καλών πρακτικών για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο αστικό 

περιβάλλον, με έμφαση στον κτιριακό τομέα (δημοτικά κτίρια) και την αναβάθμιση των 

κοινόχρηστων χώρων και δευτερευόντως στον τομέα των δημοτικών και ιδιωτικών 

μεταφορών και στις ενεργοβόρες δημοτικές εγκαταστάσεις, μέσω της υλοποίησης τεχνικών 

παρεμβάσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης πολιτών, τοπικής 

αυτοδιοίκησης, εταιρειών και φορέων. Το σύνολο της αναμενόμενης εξοικονόμησης 

ενέργειας κατά την περίοδο 2014-2020 εκτιμάται σε 3,7 ktoe. Οι επιλέξιμες κατηγορίες 

επεμβάσεων είναι:  

Δημοτικά κτίρια:  

1. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους με ενέργειες όπως εξωτερική 

θερμομόνωση, αντικατάσταση υαλοπινάκων και κουφωμάτων, φύτευση οροφών, 

σκίαστρα και ειδικά επιχρίσματα για ηλιοπροστασία.  

2. Ενεργειακή αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων θέρμανσης/ 

ψύξης.  

3. Αναβάθμιση του συστήματος φυσικού/ τεχνητού φωτισμού. 

4. Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σε κτίρια (ΒΕΜS). 

Κοινόχρηστοι χώροι: 

1. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας στο δημοτικό 

φωτισμό. 

2. Παρεμβάσεις βιοκλιματικού χαρακτήρα για τη βελτίωση του μικροκλίματος και της 

ενεργειακής αποδοτικότητας σε αστικούς χώρους. 

Μεταφορές 

1. Επεμβάσεις βελτίωσηςσε οχήματα δημοτικών στόλων. 

 

1.7 Μ3. Πρόγραμμα «Εξοικονομώ ΙΙ» 

Το Πρόγραμμα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης σε υφιστάμενα κτίρια και υποδομές 

σε ΟΤΑ («ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ») αφορά στην εφαρμογή δράσεων και αποδεδειγμένων καλών 

πρακτικών για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε υφιστάμενα κτίρια και υποδομές. 

Το σύνολο της αναμενόμενης εξοικονόμησης ενέργειας κατά την περίοδο 2014-2020 

εκτιμάται σε 8,3 ktoe. Οι επιλέξιμες κατηγορίες επεμβάσεων είναι:  
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1. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους με ενέργειες όπως εξωτερική 

θερμομόνωση, αντικατάσταση υαλοπινάκων και κουφωμάτων, φύτευση οροφών, 

σκίαστρα και ειδικά επιχρίσματα για ηλιοπροστασία.  

2. Ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων.  

3. Αναβάθμιση του συστήματος φυσικού/ τεχνητού φωτισμού. 

4. Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (ΒΕΜS). 

5. Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης τεχνικών υποδομών/ λοιπών εγκαταστάσεων 

των ΟΤΑ. 

 

1.8 Μ5. Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων 

Το μέτρο αφορά στην εφαρμογή δράσεων και αποδεδειγμένων καλών πρακτικών για τη 

μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε υφιστάμενα κτίρια του δημόσιου και ευρύτερου 

δημόσιου τομέα. Το σύνολο της αναμενόμενης εξοικονόμησης ενέργειας κατά την περίοδο 

2014-2020 εκτιμάται σε 12,8 ktoe [15]. Οι επιλέξιμες κατηγορίες επεμβάσεων είναι:  

1. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους.  

2. Ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων.  

3. Αναβάθμιση του συστήματος φυσικού/ τεχνητού φωτισμού. 

4. Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης. 

5. Εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας. 

6. Εγκατάσταση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 
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2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

2.1 Καταγραφή της υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης του κτιριακού 

δυναμικού της χώρας 

Ο κτιριακός τομέας (οικιακός και τριτογενής τομέας) αντιπροσωπεύει το 45% της εγχώριας 

κατανάλωσης για το έτος 2012 (σχ.1) [15]. Τα κτίρια του τριτογενούς τομέα, 

κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις (4) βασικές χρήσεις, σε καταστήματα/ εμπορικά/ γραφεία, 

σε σχολεία και εκπαιδευτικής χρήσης κτίρια, σε ξενοδοχεία και σε νοσοκομεία. 

Σχήμα 1: Κατανομή της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης ανά χρήση, έτος 2012 (Πηγή: [15]) 

 

 

           Βιομηχανικός Τομέας (2.998 ktoe στα 17.129 ktoe) 

 

            Μεταφορές (6.380 ktoe στα 17.129 ktoe) 

 

           Οικιακός και Τριτογενής Τομέας 

           (γραφεία, καταστήματα κ.λ.π.) (7.751 ktoe στα 17.129 ktoe) 

 

 

Σχήμα 2: Κατανομή των εκπομπών CO2 ανά ενεργειακό τομέα ποσοστιαία κατανομή στο σύνολο των 

84,14 Mt CO2, έτος 2012 (Πηγή: [15]) 

 

 

            Ηλεκτροπαραγωγή (54,51 Mt CO2 στα 84,14 Mt) 

 

            Βιομηχανία (5,50 Mt CO2 στα 84,14 Mt) 

 

            Οικιακός (6,95 Mt CO2 στα 84,14 Mt) 

 

            Τριτογενής (1,34 Mt CO2 στα 84,14 Mt) 

 

            Μεταφορές (15,84 Mt CO2 στα 84,14 Mt) 
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Όσο αφορά την κατανομή των ποσοστών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), η 

συμμετοχή του οικιακού και του τριτογενούς τομέα αντιστοιχεί στο 10% για το έτος 2012 

(Σχ.2) [15]. 

 

Το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε στα κτίρια της χώρας  μας, το 

2012, ανέρχεται στο 65% (Σχ.3) [15]. 

 
Σχήμα 3: Κατανομή της ηλεκτρικής ενεργειακής κατανάλωσης ανά χρήση, έτος 2012 (Πηγή: [15]) 

 

            Βιομηχανία (12.095GWh στις 51.946 GWh) 

 

            Οικιακός (18.878GWh στις 51.946 GWh) 

 

            Αγροτικός (2.781GWh στις 51.946 GWh) 

 

            Εμπορική- Τριτογενής (15.016GWh στις 51.946 Wh) 

 

            Λοιπές (3.176GWh στις 51.946 GWh) 

 

Όσον αφορά τον αριθμό των σχολικών- εκπαιδευτικών κτιρίων ανέρχεται, σύμφωνα με τα 

στατιστικά στοιχεία του έτους 2011, σε ν= 15.576, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,48% ως 

προς τον συνολικό αριθμό των κτιρίων και σε ποσοστό 8,74% ως προς τον συνολικό αριθμό 

των κτιρίων του τριτογενή τομέα [15]. Όσον αφορά την επιφάνεια των σχολικών- 

εκπαιδευτικών κτιρίων, για όσα έχουν κατασκευαστεί ως το 2010, ανέρχεται, σύμφωνα με τα 

στατιστικά στοιχεία του έτους 2011, σε Ε= 23.453.350 μ2 [15]. Η έρευνα αφορά τα κτίρια 

που έχουν κατασκευαστεί έως το 2010, διότι από το 2010 και μετά την εφαρμογή του 

ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων) [16], τα κτίρια πληρούν πλέον 

τις ελάχιστες απαιτήσεις και δεν χρήζουν ενεργειακής αναβάθμισης. 

Στη συνέχεια ακολουθεί μια κατανομή των κτιρίων του τριτογενή τομέα ανάλογα με το αν 

κατά το έτος κατασκευής τους λήφθηκε κάποια θερμομονωτική προστασία (Πιν.5, Σχ.4) [15]. 

Συγκεκριμένα διακρίνονται τρεις περίοδοι [1
η
: πριν το 1980, ΚΧΚΘ (κτίρια χωρίς κανονισμό 

θερμομόνωσης)/ 2
η
: 1981- 2000, ΚΘΚ (με κανονισμό θερμομόνωσης κτιρίων)/ 3

η
: 2001- 

2010 (με ΚΘΚ όπου εφαρμόζονται νέες τεχνολογίες και προϊόντα)].  
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Πίνακας 5: Κατανομή κτιρίων τριτογενούς τομέα με βάση την περίοδο κατασκευής  (μ2) (Πηγή: [15]) 

 
Γραφεία/εμπορικά 

καταστήματα 

Εκπαιδευτικά 

κτίρια 
Νοσοκομεία Ξενοδοχεία ΣΥΝΟΛΟ 

Πριν το 1980 34.176.657 20.966.906 6.524.219 3.394.400 65.062.182 

1981- 2000 32.361.389 1.164.145 9.380.098 1.004.400 43910032 

2001-2010 25.544.135 1.322.299 5.430.632 580.041 32877107 

Έως το 2010 92.082.181 23.453.350 21.334.949 4.978.841 141.849.321 

 

Σχήμα 4: Κατανομή κτιρίων τριτογενούς τομέα με βάση την περίοδο κατασκευής  (μ2) 

 

 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η επιφάνεια των εκπαιδευτικών κτιρίων είναι αυτή 

που χρήζει της μεγαλύτερης αναγκαιότητας ενεργειακής αναβάθμισης συγκριτικά με την 

επιφάνεια των υπολοίπων δημοσίων κτιρίων, τόσο εξαιτίας του μεγέθους της (23.453.350 μ2, 

ενώ ακολουθούν τα νοσοκομεία με 21.334.949 μ2)όσο και εξαιτίας της παλαιότητας της 

(ποσοστό 89,4% αυτής έχει κατασκευαστεί πριν το 1980). Η επιφάνεια των εκπαιδευτικών 

κτιρίων που χρήζει ενεργειακής αναβάθμισης αποτελεί το 16,53% της αντίστοιχης επιφάνειας 

των κτιρίων του τριτογενή τομέα, και αντιστοιχεί στο 32,23% της συνολικής επιφάνειας των 

κτιρίων του τριτογενή τομέα που κατασκευάστηκαν πριν το 1980.  

 

Για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων η Ελληνική επικράτεια έχει 

χωριστεί, σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, σε 4 κλιματικές ζώνες (Α, Β, Γ και Δ – από τη 

θερμότερη στην ψυχρότερη) με βάση τις βαθμοημέρες θέρμανσης (Σχ.5) [17].  
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Σχήμα 5: Κλιματικές ζώνες στην Ελλάδα (Πηγή: Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010) 

 

 

2.2 Καταγραφή της υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης των σχολικών 

κτιρίων στην Ελλάδα 

Ακολουθούν οι κατανομές των εκπαιδευτικών κτιρίων ανάλογα με την κλιματική ζώνη ως 

προς το πλήθος τους και ως προς την επιφάνεια τους (Πιν. 6, Σχ.6) [15]. Η έρευνα αφορά 

15.576 εκπαιδευτικές μονάδεςσυνολικής επιφάνειας 23.453.349 μ2.  

 

Πίνακας 6: Κατανομή των εκπαιδευτικών κτιρίων  ανά κλιματική ζώνη ως προς το πλήθος και την 

επιφάνεια τους (μ2) (Πηγή:[15]) 

 Πλήθος εκπαιδευτικών κτιρίων Επιφάνεια εκπαιδευτικών κτιρίων (μ2) 

Ζώνη Α 2.641 2.678.480 

Ζώνη Β 7.036 12.125.699 

Ζώνη Γ 5.236 7.976.887 

Ζώνη Δ 663 672.283 
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Σχήμα 6: Κατανομή των εκπαιδευτικών κτιρίων  ανά κλιματική ζώνη ως προς το πλήθος και την 

επιφάνεια τους (μ2) 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί μια κατανομή των καταναλώσεων πρωτογενούς ενέργειας των 

εκπαιδευτικών κτιρίων, ανά ηλικιακή κατηγορία και ανά κλιματική ζώνη (Πιν. 7, Σχ.7)[15]. 

 

Πίνακας 7: Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας εκπαιδευτικών κτιρίων, ανά ηλικιακή κατηγορία και 

ανά κλιματική ζώνη (KWh)(Πηγή:[15]) 

 Πριν το 1980 1981- 2000 2001-2010 Έως το 2010 

Ζώνη Α 223.002.709 12.012.164 14.482.689 249.497.562 

Ζώνη Β 1.006.635.843 55.761.456 64.097.176 1.126.494.475 

Ζώνη Γ 661.729.023 37.883.599 44.293.222 743.905.844 

Ζώνη Δ 60.060.679 3.273.823 3.895.517 67.230.019 

ΣΥΝΟΛΟ 1.951.428.254 108.931.042 126.768.604 2.187.127.900 

 

Σχήμα 7: Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας εκπαιδευτικών κτιρίων, ανά ηλικιακή κατηγορία και ανά 

κλιματική ζώνη (KWh) 

 

0 

1.000 

2.000 

3.000 

4.000 

5.000 

6.000 

7.000 

8.000 

Πλήθος εκπαιδευτικών κτιρίων  

Ζώνη Α 

Ζώνη Β 

Ζώνη Γ 

Ζώνη Δ 

0 

2.000.000 

4.000.000 

6.000.000 

8.000.000 

10.000.000 

12.000.000 

14.000.000 

Επιφάνεια εκπαιδευτικών κτιρίων (μ2) 

Ζώνη Α 

Ζώνη Β 

Ζώνη Γ 

Ζώνη Δ 

0 

500.000.000 

1.000.000.000 

1.500.000.000 

2.000.000.000 

2.500.000.000 

Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη Δ ΣΥΝΟΛΟ 

Πριν το 1980 

1981- 2000 

2001-2010 

Έως το 2010 



19 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι τα πιο ενεργοβόρα σχολικά κτίρια είναι αυτά που 

κατασκευάστηκαν πριν το 1980 και βρίσκονται στην ζώνη Β (1.006.635.843 KWh) και 

αμέσως μετά στη Ζώνη Γ (661.729.023 KWh), με ποσοστά κατανάλωσης πρωτογενούς 

ενέργειας 51,58% και 33,91% αντίστοιχα, ως προς το σύνολο των κτιρίων που 

κατασκευάστηκαν πριν το 1980. Το αποτέλεσμα αυτό είναι αναμενόμενο καθώς ο 

μεγαλύτερος αριθμός και επιφάνεια σχολικών κτιρίων βρίσκεται στη ζώνη Β (ν= 7.036/ 

12.125.699 μ2), και αμέσως μετά στη ζώνη Γ (ν= 5.236/ 7.976.887 μ2). Η συνολική 

κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας όλων των σχολικών κτιρίων που κατασκευάστηκαν πριν 

το 1980 είναι 1.951.428.254 KWh και αντιστοιχεί σε ποσοστό 89,22% της αντίστοιχης των 

σχολικών κτιρίων που κατασκευάστηκαν ως το 2010. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται, ανά ηλικιακή κατηγορία και ανά κλιματική ζώνη, οι 

καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας(Πιν. 8, Σχ. 8) και οι καταναλώσεις θερμικής ενέργειας 

(Πιν. 9, Σχ. 9) των σχολείων [15]. 

 

Πίνακας 8: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εκπαιδευτικών κτιρίων, ανά ηλικιακή κατηγορία και ανά 

κλιματική ζώνη (KWh) (Πηγή:[15]) 

 Πριν το 1980 1981- 2001 2002-2010 Έως το 2010 

Ζώνη Α 55.091.969 3.003.041 3.662.640 61.757.650 

Ζώνη Β 227.794.749 12.616.170 14.906.320 255.317.239 

Ζώνη Γ 128.214.450 7.600.722 9.076.480 144.891.652 

Ζώνη Δ 10.220.536 557.107 689.472 11.467.115 

ΣΥΝΟΛΟ 421.321.704 23.777.040 28.334.912 473.433.656 

 

Σχήμα 8: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εκπαιδευτικών κτιρίων, ανά ηλικιακή κατηγορία και ανά 

κλιματική ζώνη (KWh) 
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Για το 88,99% της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας ευθύνονται τα σχολικά κτίρια που 

κατασκευάστηκαν πριν το 1980, ενώ το 84,50% εξ’ αυτών βρίσκεται στη ζώνη Β και Γ.  

 

Πίνακας 9: Κατανάλωση θερμικής ενέργειας εκπαιδευτικών κτιρίων, ανά ηλικιακή κατηγορία και ανά 

κλιματική ζώνη (KWh) (Πηγή:[15]) 

 Πριν το 1980 1981- 2001 2002-2010 Έως το 2010 

Ζώνη Α 57.487.272 3.003.041 3.510.030 64.000.343 

Ζώνη Β 314.573.701 17.422.330 18.971.680 350.967.711 

Ζώνη Γ 263.551.925 14.401.368 16.337.664 294.290.957 

Ζώνη Δ 27.655.568 1.507.466 1.723.680 30.886.714 

ΣΥΝΟΛΟ 663.268.466 36.334.205 40.543.054 740.145.725 

 

Σχήμα 9: Κατανάλωση θερμικής ενέργειας εκπαιδευτικών κτιρίων, ανά ηλικιακή κατηγορία και ανά 

κλιματική ζώνη (KWh) 

 

Για το 89,61% της κατανάλωσης της θερμικής ενέργειας ευθύνονται τα σχολικά κτίρια που 

κατασκευάστηκαν πριν το 1980, ενώ το 87,16% εξ’ αυτών βρίσκεται στη ζώνη Β και Γ. Το 

39% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας αφορά την ηλεκτρική και το 61% την θερμική. 

 

Πίνακας 10: Μέση κατανάλωση ενέργειας (Kwh/m2 ετησίως) ανά κλιματική ζώνη (Πηγή:[15]) 
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Στον Πίνακα 10 (Σχ. 10) αποτυπώνεται η μέση κατανάλωση ενέργειας των σχολικών κτιρίων 

(Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) σε κάθε κλιματική ζώνη, ενώ στον Πίνακα 

11 (Σχ. 11) η μέση κατανάλωση ενέργειας των αντίστοιχων κτιρίων αναφοράς [15]. Είναι 

φανερό ότι με ότι στα εκπαιδευτικά κτίρια η κατανάλωση της ενέργειας αυξάνεται στις πιο 

ψυχρές ζώνες (Δ και Γ), λόγω των αναγκών θέρμανσης.  

 

Σχήμα 10: Μέση κατανάλωση ενέργειας (Kwh/m2 ετησίως) ανά κλιματική ζώνη 

 

Η μέση ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στα σχολικά κτίρια ανέρχεται στις 

202,82 Kwh/m2. 

 

Πίνακας 11: Μέση κατανάλωση ενέργειας (Kwh/m2 ετησίως) ανά κλιματική ζώνη του κτιρίου αναφοράς 

(προδιαγραφές ΚΕΝΑΚ), (Πηγή: [15]) 
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Σχήμα 11: Μέση κατανάλωση ενέργειας (Kwh/m2 ετησίως) ανά κλιματική ζώνη του κτιρίου αναφοράς 

(προδιαγραφές ΚΕΝΑΚ) 

 

Συγκρίνοντας τις δύο παραπάνω καταστάσεις προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα για το 

δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας που υπάρχει στο υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα των 

σχολικών κτιρίων (Σχ. 12). 

 

Σχήμα 12: Ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας σχολικών κτιρίων ανά κλιματική ζώνη 

 

Έτσι αν αναβαθμιζόταν ριζικά το κτιριακό απόθεμα τους, ώστε να ικανοποιεί τις ελάχιστες 

απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ (ενεργειακή κατηγορία Β), θα είχαμε ποσοστό εξοικονόμησης κατά 

μέσο όρο 49% στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 
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2.3 Καταγραφή της υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης των σχολικών 

κτιρίων του Νομού Θεσσαλονίκης 

Ειδικότερα αναλύεται η ενεργειακή κατάσταση των κτιρίων εκπαίδευσης του Νομού 

Θεσσαλονίκης (κλιματική ζώνη Γ) και εξάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα.   

Στον Πίνακα 12, Σχήμα 13, Σχήμα 14 παρουσιάζεται το πλήθος και η επιφάνεια (μ2) ανά 

βαθμίδα εκπαίδευσης και ανά ηλικιακή κατηγορία των σχολικών κτιρίων του Νομού 

Θεσσαλονίκης, για τα οποία εκδόθηκε Π.Ε.Α, για το χρονικό διάστημα έως τον Ιούλιο του 

2017. Η έκδοση του Π.Ε.Α. είναι υποχρεωτική στην περίπτωση ακινήτου (πώλησης ή 

ενοικίασης), ριζικής ανακαίνισης ή ένταξης σε πρόγραμμα χρηματοδότησης, ανέγερσης νέου 

κτιρίου (κατά ΚΕΝΑΚ), δηλαδή από το 2010 και μετά. Η κατάσταση της μίσθωσης σχολικού 

κτιρίου συναντάται κυρίως στην κατηγορία των νηπιαγωγείων. Έτσι από τα 16 συνολικά 

κτίρια που εξέδωσαν Π.Ε.Α. από το 2011 και μετά, τα 9 αφορούν νεοανεγειρόμενες σχολικές 

μονάδες (8 στην πρωτοβάθμια και 1 στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Η έρευνα αφορά 245 

σχολικές μονάδες, συνολικής επιφάνειας 447.627,69 μ2 [18]. 

 

Σχήμα 13: Κατανομή των εκπαιδευτικών κτιρίων  του Νομού Θεσσαλονίκης, ως προς το πλήθος, ανά 

ηλικιακή κατηγορία 
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Πίνακας 12: Κατανομή των εκπαιδευτικών κτιρίων  του Νομού Θεσσαλονίκης, ως προς το πλήθος και την 

επιφάνεια τους (μ2), ανά ηλικιακή κατηγορία (Πηγή: ΥΠΕΚΑ 2017) 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΩΣ 1980 1981- 2001 2002- 2010 2011- 2017 Ως 2017 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 2 13 9 7 31 

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΙΡΙΩΝ   (μ2) 2.395,36 3.751,19 2.288,24 1.860,85 10.295,64 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 35 62 18 8 123 

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 46650,78 118096,6 33961,09 16.993,24 215.701,70 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΩΝ 33 49 5 1 88 

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 77.842,23 128.252,23 9.738,35 2.052,03 217.884,84 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΩΝ 0 3 0 0 3 

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 0 3.745,51 0 0 3.745,51 

ΣΥΝΟΛΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 70 127 32 16 245 

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 126.888,37 253.845,53 45.987,68 20.906,12 447.627,69 

 

Σχήμα 14: Κατανομή των εκπαιδευτικών κτιρίων  του Νομού Θεσσαλονίκης, ως προς την επιφάνεια τους 

(μ2), ανά ηλικιακή κατηγορία 
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1) για τα νηπιαγωγεία: από τα 31 για τα οποία εκδόθηκε Π.Ε.Α., τα 7 κατασκευάστηκαν με 

ΚΕΝΑΚ (2011 και μετά), 7 υπέβαλλαν πρόταση ένταξης σε πρόγραμμα και τελικά κανένα 

από τα 31 δεν ανακαινίστηκε για την περίοδο 2011- 2017.  

2) Για τα κτίρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: από τα 123 για τα οποία εκδόθηκε Π.Ε.Α., τα 8 

κατασκευάστηκαν με ΚΕΝΑΚ (2011 και μετά), 42 υπέβαλλαν πρόταση ένταξης σε 

πρόγραμμα και τελικά 3 ανακαινίστηκαν για την περίοδο 2011- 2017 (ΙΟΥΝΗΣ). 

3) Για τα κτίρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: από τα 88 για τα οποία εκδόθηκε Π.Ε.Α., 1 

κατασκευάστηκε με ΚΕΝΑΚ (2011 και μετά), 38 υπέβαλλαν πρόταση ένταξης σε 

πρόγραμμα και τελικά 9 ανακαινίστηκαν για την περίοδο 2011- 2017 (ΙΟΥΝΗΣ). 

4) Για τα κτίρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: από τα 3 για τα οποία εκδόθηκε Π.Ε.Α., κανένα 

δεν κατασκευάστηκε με ΚΕΝΑΚ (2011 και μετά), κανένα δεν υπέβαλλε πρόταση ένταξης 

σε πρόγραμμα και τελικά κανένα δεν ανακαινίστηκε για την περίοδο 2011- 2017 

(ΙΟΥΝΗΣ). 

 

Πίνακας 13: Κατανομή της υποβολής ενεργειακής επέμβασης ανά βαθμίδα εκπαίδευσης των σχολικών 

κτιρίων του Νομού Θεσσαλονίκης (Πηγή: ΥΠΕΚΑ 2017) 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 14 (Σχήμα 15) [18] η μεγαλύτερη κατανάλωση πρωτογενούς 

ενέργειας παρουσιάζεται αθροιστικά για το σύνολο των κτιρίων που κατασκευάστηκαν ως το 

2001, σε ποσοστό  92,28%. 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 

 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ι) ΛΟΓΟΣ ΕΕ: Η ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
7 42 38 0 

ΕΠΠΕΡΑΑ 7 31 21 0 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Ι 0 1 12 0 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
0 10 5 0 

ΙΙ) ΆΛΛΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΕ 24 81 50 3 
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Πίνακας 14: Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (kwh) ανά ηλικιακή κατηγορία και ανά βαθμίδα 

εκπαίδευσης των σχολικών κτιρίων του Νομού Θεσσαλονίκης (Πηγή: ΥΠΕΚΑ 2017) 

ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΩΣ 1980 1981- 2001 2002- 2010 2011- 2017 Ως 2017 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ   

ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (kWh) 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

548.796,40  804.082,90 468.614,25 245.502,61 2.066.996,16 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

12.032.764,64 19.483.511,07  4.225.138,31  1.659.986,80 35.741.414,82 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

17.626.214,54  20.152.862,31 938.217,62 165. 804,02 38.883.098,49 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 

0  1.572.368,05 0 0 1.572.368,05 

ΣΥΝΟΛΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ   

ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (kWh) 

30.207.775,58 42.012.824,33 5.631.970,18 2.071.293,43 78.263.877,52 

 

 

Σχήμα 15: Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (kwh) ανά ηλικιακή κατηγορία και ανά βαθμίδα 

εκπαίδευσης των σχολικών κτιρίων του Νομού Θεσσαλονίκης 

 
 

Στον Πίνακα 15 (Σχήμα 16) αποτυπώνεται η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας των 

αντίστοιχων κτιρίων αναφοράς.  
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Πίνακας 15: Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (kwh) ανά ηλικιακή κατηγορία και ανά βαθμίδα 

εκπαίδευσης των σχολικών κτιρίων αναφοράς (προδιαγραφές ΚΕΝΑΚ) του Νομού Θεσσαλονίκης (Πηγή: 

ΥΠΕΚΑ 2017) 

ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΩΣ 1980 1981- 2001 2002- 2010 2011- 2017 Ως 2017 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ   

ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ (kWh) 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

216.117,92 397.218,60 252.825,31 237.909,30 1.104.071,13 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

5.034.568,75 9.720.286,84 2.716.584,55 1.411.831,75 18.883.271,89 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

8.268.781,81 10.607.168,55 698.616,62 174.832,96 19.749.399,94 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 

0  889.181,61 0 0 889.181,61 

ΣΥΝΟΛΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ   

ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΤ. 

ΑΝΑΦ. (kWh) 

13.519.468,48 21.613.855,60 3.668.026,48 1.824.574,01 40.625.924,57 

 

Σχήμα 16: Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (kwh) ανά ηλικιακή κατηγορία και ανά βαθμίδα 

εκπαίδευσης των σχολικών κτιρίων αναφοράς (προδιαγραφές ΚΕΝΑΚ)  του Νομού Θεσσαλονίκης 
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Πίνακας 16: Ποσοστό εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας των σχολικών κτιρίων του Νομού 

Θεσσαλονίκης, ανά ηλικιακή κατηγορία και ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (Πηγή: ΥΠΕΚΑ 2017) 

ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΩΣ 1980 1981- 2001 2002- 2010 2011- 2017 Ως 2017 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 

(%) 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 
 

60,62 

 

  

50,60 

  

  

46,05 

  

  

3,09 

  

46,59 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

58,16 50,11 35,70 14,95 47,17 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

53,09 47,37 25,54 -5,45 49,21 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 

0  43,45 0 0 43,45 

 

Σχήμα 17: Ποσοστό εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας των σχολικών κτιρίων του Νομού 

Θεσσαλονίκης, ανά ηλικιακή κατηγορία και ανά βαθμίδα εκπαίδευσης 

 

Συγκρίνοντας τις δύο παραπάνω καταστάσεις προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα για το 

δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας που υπάρχει στο υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα των 

σχολικών κτιρίων (Σχ. 17). 

Η μέση εξοικονόμηση ενέργειας για τα κτίρια που κατασκευάστηκαν ως το 2010 στο Νομό 

Θεσσαλονίκης είναι 42,77% για τα νηπιαγωγεία, 49,54% για τα κτίρια πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, 48,45% για τα κτίρια δευτεροβάθμιας και 43,45% για τα κτίρια τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης.  
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Η συνολική εξοικονόμηση που δύναται να επιτευχθεί, και αφορά τα κτίρια που 

κατασκευάστηκαν ως το 2010, ανέρχεται σε 37.391.233,53 kwh (Πίν. 17). 

 

Πίνακας 17: Συνολική εξοικονόμηση ενέργειας (kwh) των σχολικών κτιρίων του Νομού Θεσσαλονίκης, 

ανά βαθμίδα εκπαίδευσης 

 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

(kWh) 

955.331,72 16.609.987,88 19.142.727,49 683.186,44 

ΣΥΝΟΛΟ 37.391.233,53 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται, ανά ηλικιακή κατηγορία και ανά βαθμίδα εκπαίδευσης καθώς 

και για το σύνολο των σχολείων, οι καταναλώσεις θερμικής (Πιν. 18, Σχ. 18) και ηλεκτρικής 

ενέργειας αντίστοιχα (Πιν. 19, Σχ. 19) [18]. 

Για το 49,27% της κατανάλωσης της θερμικής ενέργειας ευθύνονται τα σχολικά κτίρια που 

κατασκευάστηκαν πριν το 1980, ενώ για το 97,98% της θερμικής ενέργειας ευθύνονται τα 

σχολικά κτίρια που κατασκευάστηκαν ως και το 2001. 

 

Πίνακας 18: Κατανάλωση θερμικής ενέργειας εκπαιδευτικών κτιρίωντου Νομού Θεσσαλονίκης, ανά 

ηλικιακή κατηγορία, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και συνολικά (KWh) (Πηγή: ΥΠΕΚΑ 2017) 

ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΩΣ 1980 1981- 2001 2002- 2010 2011- 2017 Ως 2017 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ   

ΘΕΡΜΙΚΗΣ  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (kWh) 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

405.822,16 518.759,11 282.190,78 140.519,99 1.347.292,04 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

8.749.859,18 12.036.508,05 2.167.811,68  565.616,38 23.519.795,29 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

11.805.249,17 11.671.202,01 423.501,75 59.265,37 23.959.218,30 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 

0 567.586,58 0 0 567.586,58 

ΣΥΝΟΛΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ   

ΘΕΡΜΙΚΗΣ  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (kWh) 

20.960.930,51 24.794.055,75 2.873.504,21 199.785,36 49.393.892,21 
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Σχήμα 18: Κατανάλωση θερμικής ενέργειας εκπαιδευτικών κτιρίωντου Νομού Θεσσαλονίκης, ανά 

ηλικιακή κατηγορία, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και συνολικά (KWh) 

 

 

Πίνακας 19: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εκπαιδευτικών κτιρίωντου Νομού Θεσσαλονίκης, ανά 

ηλικιακή κατηγορία, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και συνολικά (KWh) (Πηγή: ΥΠΕΚΑ 2017) 

ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΩΣ 1980 1981- 2001 2002- 2010 2011- 2017 Ως 2017 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ   

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (kWh) 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

131.448,92 218.707,95 139.505,75 89.302,85 578.965,47 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

2.629.283,70 6.859.263,95 1.890.817,76 863.653,98 12.243.019,39 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

4.004.321,1 6.894.971,64 462.739,79 84.543,64 11.446.576,17 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 

0 673.744,25 0 0 673.744,25 

ΣΥΝΟΛΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ   

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (kWh) 

6.765.053,72 14.646,687,79 2.493.063,30 1.037.500,47 24.942.305,28 

Για το 27,12% της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας ευθύνονται τα σχολικά κτίρια που 

κατασκευάστηκαν πριν το 1980, ενώ για το 85,84% της ηλεκτρικής ενέργειας ευθύνονται τα 

σχολικά κτίρια που κατασκευάστηκαν ως και το 2001.Το 33,55% της συνολικής 

κατανάλωσης ενέργειας αφορά την ηλεκτρική και το 66,45% την θερμική. 
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Σχήμα 19: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εκπαιδευτικών κτιρίων του Νομού Θεσσαλονίκης, ανά 

ηλικιακή κατηγορία, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και συνολικά (KWh) 

 

Από τον Πίνακα 20 (Σχ. 20) προκύπτει ότι το σύνολο των εκπομπών CO2 των σχολικών 

κτιρίων του Νομού Θεσσαλονίκης, είναι 21.626,64 tn (48,31kg/m2) [18], ενώ για το 89,68%  

των εκπομπών CO2 είναι υπεύθυνα τα κτίρια που κατασκευάστηκαν ως το 2001. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό (53,80%), εκπομπών CO2, εμφανίζεται στην ηλικιακή κατηγορία των 

σχολικών κτιρίων που κατασκευάστηκαν μεταξύ 1981- 2001, που αντιστοιχεί και στο 

μεγαλύτερο πλήθος και επιφάνεια των κτιρίων της έρευνας. 

 

Πίνακας 20: Εκπομπές CO2 σχολικών κτιρίων του Νομού Θεσσαλονίκης, ανά ηλικιακή κατηγορία, ανά 

βαθμίδα εκπαίδευσης και συνολικά (kg), (Πηγή: ΥΠΕΚΑ 2017) 

ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΩΣ 1980 1981- 2001 2002- 2010 2011- 2017 Ως 2017 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 

(kg) 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

146.342,35 204.677,54 122.241,19 65.664,81 538.925,89 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

3.013.244,58 5.405.388,06 1.211.293,91 506.622,20 10.136.548,75 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

4.601.654,21 5.574.880,81 276.414,08 49.043,52 10.501.992,62 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 

0 449.177,19 0 0 449.177,19 

ΣΥΝΟΛΑ 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 

(kg) 
7.761.241,14 11.634.123,60 1.609.949,18 621.330,53 21.626.644,45 
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ HΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

(kWh) 

ΩΣ 1980 1981- 2001 2002- 2010 2011- 2017 Ως 2017 
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Σχήμα 20: Εκπομπές CO2 σχολικών κτιρίων του Νομού Θεσσαλονίκης,ανά ηλικιακή κατηγορία, ανά 

βαθμίδα εκπαίδευσης και συνολικά (kg) 

 

Από τον Πίνακα 21 [18] γίνεται αντιληπτό ότι το μεγαλύτερο πλήθος των σχολικών κτιρίων 

του Νομού Θεσσαλονίκης ανήκει στην ενεργειακή τάξη Δ (ν=73) και αμέσως μετά στην 

ενεργειακή τάξη Ε (ν=57). Ενώ ένας επίσης σημαντικός αριθμός (ν=39) αντιστοιχεί στην 

χαμηλότερη ενεργειακή κατηγορία (Η). Μόλις 13 σχολικά κτίρια είναι ενεργειακής τάξης Β 

και κατασκευάστηκαν από το 2011 και μετά (εφαρμογή ΚΕΝΑΚ). Το 94,29% των σχολικών 

μονάδων απαιτείται να προβεί σε ενεργειακές αναβαθμίσεις προκειμένου να επιτευχθεί η 

ενεργειακή κατηγορία Β. 

 

Σχήμα 21: Πλήθος πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) των σχολικών κτιρίωντου Νομού 

Θεσσαλονίκης, ανά ενεργειακή και ηλικιακή κατηγορία, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και συνολικά 
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Πίνακας 21: Πλήθος πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης των σχολικών κτιρίωντου Νομού 

Θεσσαλονίκης, ανά ενεργειακή και ηλικιακή κατηγορία, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και συνολικά, (Πηγή: 

ΥΠΕΚΑ 2017) 

 
ΤΑΞΗ Α ΤΑΞΗ Β ΤΑΞΗ Γ ΤΑΞΗ Δ ΤΑΞΗ Ε ΤΑΞΗ Ζ ΤΑΞΗ Η Α- Η 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΠΕΑ 

ΝΗΠΙΑΓ. 

 

ΩΣ 1980 

0 0 0 1 0 1 0 2 

1981- 2001 

0 1 0 4 4 3 1 13 

2002- 2010 

0 0 1 3 3 2 0 9 

2011- 2017 

0 6 1 0 0 0 0 7 

ΣΥΝΟΛΟ 0 7 2 8 7 6 1 31 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΠΕΑ 

Α’ ΒΑΘΜ. 

 

ΩΣ 1980 

0 0 1 2 2 16 14 35 

1981- 2001 

0 0 4 23 20 5 10 62 

2002- 2010 

0 1 4 10 3 0 0 18 

2011- 2017 

1 1 4 2 0 0 0 8 

ΣΥΝΟΛΟ 1 2 13 37 25 21 24 123 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΠΕΑ 

Β’ ΒΑΘΜ. 

 

ΩΣ 1980 

0 0 3 5 8 10 7 33 

1981- 2001 

0 3 3 20 15 1 7 49 

2002- 2010 

0 0 3 2 0 0 0 5 

2011- 2017 

0 1 0 0 0 0 0 1 

ΣΥΝΟΛΟ 0 4 9 27 23 11 14 88 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΠΕΑ 

Γ’ ΒΑΘΜ. 

 

ΩΣ 1980 

0 0 3 0 0 0 0 0 

1981- 2001 

0 0 0 1 2 0 0 3 

2002- 2010 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2011- 2017 

0 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 0 0 0 1 2 0 0 3 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΛΗΘΟΣ  

ΠΕΑ 

(έως Ιούνη 

2017) 

 

1 13 24 73 57 38 39 245 
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2.4 Παράδειγμα εφαρμογής της ενεργειακής αναβάθμισης του 1ου Γ.Ε.Λ. 

Δ. Ε. Νεάπολης, Δ. Νεάπολης- Συκεών [19] 

 

2.4.1 Γενική περιγραφή του κτιρίου πριν την ενεργειακή αναβάθμιση 

Το σχολείο βρίσκεται στο όριο του οικισμού της Νεάπολης, στην περιοχή του πρώην 

στρατοπέδου Στρεμπενιώτη. Πρόκειται για έναδυόροφο κτίριο με ισόγειο και τμήμα 

υπογείου, στο οποίο βρίσκεται τολεβητοστάσιο, E= 2.104,06 μ2. Η αρχική άδεια εκδόθηκε το 

1979 (ΧΚΘ), ενώ εκδόθηκε άδειαπροσθήκης καθ’ επέκταση το 1982 (ΚΘΚ) και άδεια 

προσθήκης καθ’ ύψος στο τελευταίο το 1997 (ΚΘΚ. Το τμήμα της προσθήκης αποτελείται 

απόισόγειο και πρώτο όροφο), Ε= 744,61 μ2. Οι χώροι του Λυκείου αποτελούνται από τις 

αίθουσες διδασκαλίας, την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,το κυλικείο, τα γραφεία των 

καθηγητών, τους διαδρόμους, τα W.C. και το κλιμακοστάσιο. Το κτίριο συνολικά έχει 

Ε=2.848,67 μ2 και όγκο V= 10.929,59 μ3. 

 

2.4.1.1  Οικόπεδο- Χωροθέτηση του σχολικού κτιρίου στο οικόπεδο 

Το οικόπεδο του 1ου Λυκείου είναι γωνιακό, με τις δύο μεγάλες πλευρές, που αποτελούν και 

τον κύριο άξονα του οικοπέδου, αναπτυγμένες βορειοανατολικά και νοτιοδυτικά, με γωνίες 

35
ο 

 και 215
ο 

αντίστοιχα ως προς τον Βοράκαι σε άμεση γειτνίαση με τα οικόπεδα του πρώην 

Δημαρχείου και της βιβλιοθήκη της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης. Εντός του ίδιου 

οικοπέδου και σε απόσταση 14,60 μ. της νοτιοδυτικής πλευρά του βρίσκεται και το δυόροφο 

Γυμνάσιο. Οι βορειοανατολικές πλευρές του οικοπέδου εφάπτονται σε κεντρικές οδούς 

μεγάλου πλάτους (12,0 και 19,0 μ.), η νοτιοανατολική πλευρά σε πεζόδρομο πλάτους 5,00 μ. 

και οι νοτιοδυτικές πλευρές σε πεζόδρομο πλάτους 3,00 μ (Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1:Δορυφορική φωτογραφία οικοπέδου (Πηγή:  google maps) 
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Το κτίριο αναπτύσσεται με τον μεγάλο του άξονα στο βορειοανατολικό όριο τουοικοπέδου 

και στραμμένο κατά 35ο ως προς τον Βορά. Στις Εικόνες 2-5 φαίνονται οι όψεις του κτιρίου 

και στο Σχήμα 22 ητυπική κάτοψη του (ισόγειο). 

 

Εικόνα 2:.  Βορειανατολική όψη του παλαιού 

κτιρίου

 

Εικόνα 3:  Βορειανατολική όψη του νέου κτιρίου 

της προσθήκης 

 

Εικόνα 4: Νοτιοδυτική όψη του παλαιού κτιρίου 

 

Εικόνα 5: Νοτιοδυτική όψη του νέου κτιρίου 

 

Πηγή: Αρχείο Τ. Υ. Δ. Νεάπολης- Συκεών, 2011 
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Σχήμα 22: Τυπική κάτοψη του ισογείου (Πηγή: Αρχείο Τ. Υ. Δ. Νεάπολης- Συκεών, 2011) 

 

Η μεγάλη υψομετρική διαφορά στο βορειοανατολικό όριο του οικοπέδου, σεσυνδυασμό με 

τις μεγάλες αποστάσεις από τα γειτονικά κτίρια σε αυτή τηνκατεύθυνση αποτρέπουν την 

σκίαση στο βορειοανατολικό και στο βορειοδυτικότμήμα του σχολείου. 

Αντίθετα, το νοτιοδυτικό τμήμα του οικοπέδου καλύπτεται, σε κοντινή απόσταση(5μ.) από το 

κτίριο του σχολείου, από ψηλά και πυκνά κωνοφόρα δένδρα (Η=12 μ.),που εξασφαλίζουν 

μεν σκίαση αλλά περιορίζουν τις συνθήκες φωτισμού. Επίσης τογειτονικό δυόροφο κτίριο 

(Η=7,5 μ.) του 2ου Γυμνασίου συμβάλει στην σκίαση τηςνοτιοδυτικής πλευράς του τμήματος 

της προσθήκης του κτιρίου και κατά 17 μ. στοτμήμα του παλαιού κτιρίου και βρίσκεται σε 

αποστάσεις 16,4 μ. και 14,6 μ.αντιστοίχως. Επιπλέον, η κλίση του οικοπέδου, με το 

ψηλότερο τμήμα στο νότιο όριο 

του, ενισχύει την παραπάνω κατάσταση. 

 

2.4.1.2 Κέλυφος κτιρίου 

Όσο αφορά το παλαιό τμήμα του κτιρίου πρόκειται για μεικτή κατασκευή 

απόπροκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος, από οπτοπλινθοδομή κοινή πάχους 0,10και 

0,20 εκ. και οπτοπλινθοδομή ψαθωτή μικτή από κοινούς και συμπαγείςοπτόπλινθους 0,25-

0,30 εκ. Καθώς το τμήμα αυτό κατασκευάσθηκε το 1979, δεν είχεπροβλεφθεί καθόλου 

θερμομόνωση. Το δάπεδο είναι αμόνωτο σε επαφή με τοέδαφος σε εμβαδόν Ε= 538,00 μ2 και 

επίσης αμόνωτο σε επαφή με τον μηθερμαινόμενο χώρο του υπογείου σε εμβαδόν Ε= 88,23 

μ2. Η οροφή είναι αμόνωτηπλάκα με μεταλλική στέγη δίχως μόνωση και επικάλυψη από 

φύλλα λαμαρίνας. Ταανοίγματα αποτελούνται από μονό υαλοστάσιο με πλαίσιο αλουμινίου. 

Ενώ υπάρχεικαι τμήμα από υαλόπλινθους καθ΄ ύψους του κλιμακοστασίου. 

Όσο αφορά το νεότερο τμήμα του κτιρίου, έχει προβλεφθεί θερμομόνωση στοσύνολο των 

αδιαφανών δομικών του στοιχείων σύμφωνα με τον Κ.Θ.Κ αλλάανεπαρκή κατά τον 

Κ.ΕΝ.Α.Κ. Το δάπεδο είναι μονωμένο και εδράζεται απευθείας στοέδαφος. Στην οροφή του 

κτιρίου εδράζεται ξύλινη στέγη με κεραμίδια επίσης μονωμένη. Τα ανοίγματα αποτελούνται 

από μονό υαλοστάσιο με πλαίσιο αλουμινίου. 
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Η διάρθρωση των χώρων και των δύο τμημάτων του σχολείου έχει προβλέψειτους χώρους 

κίνησης, διαδρόμους, WC και κλιμακοστάσια στο βορειοανατολικόπροσανατολισμό και τους 

κύριους χώρους, των αιθουσών διδασκαλίας στοννοτιοδυτικό προσανατολισμό. Ο 

σχεδιασμός κατά αυτόν τον τρόπο έγινε με γνώμονατη μέγιστη εκμετάλλευση ή αποφυγή της 

ηλιακής ακτινοβολίας ανάλογα με τηνεποχή, καθώς και τον φυσικό δροσισμό. 

 

2.4.2 Περιγραφή της πρότασης της ενεργειακής αναβάθμισης του 1
ου

 Γ.Ε.Λ. 

Οι παρεμβάσεις που μελετήθηκαν από την Τάκα Ευγενία, Πολιτικό Μηχανικό και 

Σαρηγιαννίδη Χρήστο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Νεάπολης- Συκεών εστιάζουν στη μείωση των θερμικών απωλειών κατά τη διάρκεια της 

περιόδου θέρμανσης και στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από το φωτισμό. Οι 

απαιτούμενες επεμβάσεις στο κτίριο ξεπερνούσαν το 25% της συνολικής επιφάνειας του 

κτιριακού κελύφους, το κτίριο επρόκειτο να υποστεί ριζική ανακαίνιση, οπότε και οι επιλογές 

των υλικών έγιναν ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις του Κ.ΕΝ.Α.Κ.(Πίνακας Γ.1 του 

άρθρου 8). Όλα τα δομικά στοιχεία του ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου (κλιματική ζώνη Γ, 

για Θεσσαλονίκη) όφειλαν να πληρούν τους περιορισμούς θερμομόνωσης του Πίνακα 22. 

 
Πίνακας 22: Μέγιστος επιτρεπόμενος Συντελεστής Θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων για τη Γ 

κλιματική ζώνη (Πηγή: Πίνακας Γ1, άρθρο 8, Κ.ΕΝ.Α.Κ., 2010)  

ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΟ Συντελεστής 

Θερμοπερατότητας 

[W/(m2.K)] 

Εξωτερική οριζόντια ή κεκλιμένη επιφάνεια σε 

επαφή με τον εξωτερικό αέρα (οροφές) 

UD 0,40 

Εξωτερικοί τοίχοι σε επαφή με τον εξωτερικό 

αέρα 

UW 0,45 

Δάπεδα σε επαφή με το έδαφος ή με κλειστούς 

μη θερμαινόμενους χώρους 

UG 0,75 

Εξωτερικοί τοίχοι σε επαφή με μη 

θερμαινόμενους χώρους ή με το έδαφος 

UWE 0,80 

Ανοίγματα (παράθυρα, πόρτες μπαλκονιών κα) UF 2,80 

Ταυτόχρονα η τιμή του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας του εξεταζόμενου κτιρίου 

(κλιματική ζώνη Γ, για Θεσσαλονίκη) δεν έπρεπε να ξεπερνά για F/V =0,40  την τιμή Um = 

0,95W/(m2.K).         
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Οι προτεινόμενες επεμβάσεις περιλάμβαναν: 

1. Αντικατάσταση κουφωμάτων με τα εξής χαρακτηριστικά: 

Τύπος πλαισίου: Μεταλλικό πλαίσιο με θερμοδιακοπή 24 mm 

Ufπλαισίου: 2,8 W/(m2K) 

Τύπος υαλοπίνακα: Δίδυμος υαλοπίνακας με διάκενο 12 mm και με 

επίστρωση μεμβράνης χαμηλής 

εκπεμπτικότητας 

Ugυαλοπίνακα: 1,8 W/(m2K) 

g υαλοπίνακα σε καθ. προσπτ.: 0,67 

g υαλοπίνακα:   0,60 

γραμμική θερμοπερατότητα 

συναρμογήςυαλοπινάκων και πλαισίου 

Ψg: 

0,11 W/(m2K) 

μέσο πλάτος πλαισίου: 12 cm 

Με την παρέμβαση αυτή υπολογίστηκεότι ο συντελεστής θερμοπερατότητας U θα μειωθεί 

από περίπου 6,19 W/(m2K) σε λιγότερο από 2,8 W/(m2K). 

2. Θερμομόνωση εξωτερικού περιβλήματος- τοιχοποιιών κτιρίου με θερμομονωτικές 

πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης (τύπου XENERGY της DOW) πάχους μονωτικού 6 

cm και με θερμική αγωγιμότητας λ=0,03 W/(mK). Με την παρέμβαση αυτή 

υπολογίστηκεότι ο συντελεστής θερμοπερατότητας U θα μειώνονταν από 2,38 W/(m2K) 

σε 0,42 W/(m2K) για τους εξωτερικούς τοίχους του παλαιού τμήματος του κτιρίου και 

από 0,7 W/(m2K) σε 0,28 W/(m2K) για τους εξωτερικούς τοίχους του νέου τμήματος 

του κτιρίου. Συγκεκριμένα προβλέπονταν φύλλα εξηλασμένης πολυστερίνης με τα 

απαραίτητα συνδετικά υλικά (κόλλα, πλέγματα, βύσματα στερέωσης) και επίστρωση με 

έτοιμο σοβά. 

3. Θερμομόνωση εξωτερικού περιβλήματος- οροφής-στέγης του παλαιού τμήματος του 

κτιρίου με θερμομονωτικά φύλλα εξηλασμένης πολυστερίνης (τύπου DOW) πάχους 

μονωτικού 7 cm και θερμικής αγωγιμότητας λ=0,029  W/(mK) καθώς και αντικατάσταση 

της παλαιάς λαμαρινοκατασκευής με ξύλινη στέγη από κεραμίδια. Με την παρέμβαση 

αυτή υπολογίστηκεότι ο συντελεστής θερμοπερατότητας U θα μειωθεί από 3,7 W/(m2K) 

σε 0,37 W/(m2K). Επίσης η στέγη του νέου τμήματος του κτιρίου προβλέπονταν να 

ενισχυθεί με θερμομονωτικά φύλλα εξηλασμένης πολυστερίνης (τύπου DOW) πάχους 

μονωτικού 2,5 cm και θερμικής αγωγιμότητας λ=0,029 W/(mK). Με την παρέμβαση 
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αυτή υπολογίστηκε ότι ο συντελεστής θερμοπερατότητας U θα μειωθεί από 0,5 W/(m2K) 

σε 0,35 W/(m2K). 

4. Θερμομόνωση εξωτερικού περιβλήματος- δαπέδου του παλαιού τμήματος του κτιρίου. 

Για το τμήμα του δαπέδου του παλαιού κτιρίου που εφάπτεται με το υπόγειο επιλέχθηκε 

η τοποθέτηση στην οροφή του υπογείου, φύλλου εξηλασμένης πολυστερίνης (τύπου 

XENERGY της DOW) πάχους μονωτικού 3 cm και θερμικής αγωγιμότητας λ=0,03 

W/(mK). Με την παρέμβαση αυτή υπολογίστηκεότι ο συντελεστής θερμοπερατότητας U 

θα μειωθεί από 2,00 W/(m2K) σε 0,67 W/(m2K). Για το τμήμα του δαπέδου του παλαιού 

κτιρίου που εφάπτεται με το έδαφος επιλέχθηκε η τοποθέτηση μονωτικού φύλλου 

εξηλασμένης πολυστερίνης (τύπου DOW) πάχους μονωτικού 3 cm και θερμικής 

αγωγιμότητας λ=0,029 αφού προηγήθηκε η αποξήλωση των πλακιδίων και η 

επανατοποθέτηση τους. Με την παρέμβαση αυτή υπολογίστηκεότι ο συντελεστής 

θερμοπερατότητας U θα μειωθεί από 3,10 W/(m2K) σε 0,74 W/(m2K). 

5. Όσο αφορά τα ηλεκτρομηχανολογικά προβλέφθηκαν οι ακόλουθες επεμβάσεις: 

 Αντιστάθμιση στον καυστήρα 

 Τοποθέτηση θερμοστατικών βαλβίδων 

 Μόνωση των σωληνώσεων (στο διάδρομο και το λεβητοστάσιο) 

 Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων 

 Τοποθέτηση αυτοματισμών φώτων   

 

2.4.3 Διερεύνηση σεναρίων- αποτελεσμάτων επεμβάσεων 

Για τους ενεργειακούς υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα του Κ.ΕΝ.Α.Κ., 

έκδοση 1.28 του ΤΕΕ. Ακολουθούν οι περιγραφές της υφιστάμενης κατάστασης, του 

σεναρίου της κάθε επέμβασης χωριστά καθώς και του τελικού σεναρίου της συνολικής 

επέμβασης ώστε να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα. Τα σενάρια αυτά προτάθηκαν από τους 

μελετητές, προκειμένου να επιλεχθεί η βέλτιστη οικονομοτεχνική λύση.Μελετήθηκαν τα 

ακόλουθα σενάρια επεμβάσεων 

 Σενάριο 1: Θερμομόνωση εξωτερικού περιβλήματος  

 Σενάριο 2: Αντικατάσταση κουφωμάτων 

 Σενάριο 3: Θερμομόνωση εξωτερικού περιβλήματος και αντικατάσταση 

κουφωμάτων  

 Σενάριο 4: Θερμομόνωση εξωτερικού περιβλήματος, αντικατάσταση κουφωμάτων 

και ηλεκτρομηχανολογικές επεμβάσεις. 
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Στον Πίνακα 23 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς 

ενέργειας (kWh/m2)ανά τελική χρήση για καθένα από τα παραπάνω σενάρια. 

 

Πίνακας 23: Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (kWh/m2), ανά τελική χρήση, ανά έτος (Πηγή: Αρχείο 

Τεχνικής Υπηρεσίας Δ. Νεάπολης- Συκεών, 2011) 

Τελική 

χρήση 

Κτίριο 

αναφοράς 

Υφιστάμενο 

κτίριο 

Σενάριο 1 

Θερμ. 

Σενάριο 2 

Κουφ. 

Σενάριο 3 

Θερμ.+Κουφ. 

Σενάριο 4 

Θ+Κ+Η/Μ 

Θέρμανση 23,2 165,6 80,3 143,2 50,7 43,3 

Ψύξη 0 0 0 0 0 0 

ΖΝΧ 66,6 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 

Φωτισμός 27,8 66,3 66,3 66,3 66,3 33,0 

Σύνολο 117,6 257,1 171,9 234,8 142,2 101,6 

Κατάταξη  Ε Δ Ε Γ Β 

 

Προκειμένου να καταταγεί το κτίριο στην κατηγορία Β, και να είναι ενεργειακά 

αποδοτικότερο απαιτήθηκε η επιλογή του Σεναρίου 4, δηλαδή το σύνολο των παρεμβάσεων.  

Η θερμομόνωση του κελύφους είναι η αποδοτικότερη επέμβαση.  

Η αντικατάσταση των κουφωμάτων και η θερμομόνωση του κελύφους (σενάριο 3) έχει ως 

αποτέλεσμα τη μείωση της καταναλισκόμενης πρωτογενούς ενέργειας ως προς τη θέρμανση 

στο 30,62% της αρχικής της τιμής.  

Η συνολική επέμβαση (σενάριο 4) οδηγεί σε μείωση της συνολικής καταναλισκόμενης 

πρωτογενούς ενέργειας της τάξης του 60,48%, ήτοι 50,23% ως προς τον φωτισμό και 73,85% 

ως προς τη θέρμανση. 

Όσο αφορά τις  εκπομπές CO2, εξάχθηκαν τα αποτελέσματα του Πίνακα 24 με μείωση κατά 

56,58%. Το σύνολο των παρεμβάσεων έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του κόστους 

λειτουργίας του σχολείου στο 38,46% του αρχικού κόστους λειτουργίας του(Πίνακας 25). 

 

Πίνακας 24: Εκπομπές CO2 (kg/m2) (Πηγή: Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας Δ. Νεάπολης- Συκεών, 2011) 

Εκπομπές 

CΟ2 (kg/m2) 

Υφιστάμενο 

κτίριο 

Σενάριο 1 

Θερμ. 

Σενάριο 2 

Κουφ. 

Σενάριο 3 

Θερμ.+Κουφ. 

Σενάριο 4 

Θ+Κ+Η/Μ 

60,8 45,6 56,2 39,6 26,4 
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Πίνακας 25: Κόστη και περίοδος αποπληρωμής 

Εξοικονόμηση και 

κόστη 

Κτίριο 

αναφοράς 

Υφιστάμενο 

κτίριο 

Σενάριο1  

Θερμ. 

Σενάριο2 

Κουφ. 

Σενάριο3 

Θερμ.+Κουφ 

Σενάριο4 

Θ+Κ+Η/Μ 

Λειτουργικό κόστος 

(€) 
17.171,7  51.123,0  32.082,5  46.191,6  25.394,9  19.660,2 

Αρχικό κόστος 

επένδυσης (€)   
365.922,2  293.617,0  659.539,2  744.626,9 

Εξοικονόμηση 

πρωτογενούς 

ενέργειας (kWh/m2) 
  

85,3  22,4  114,9  155,6 

Εξοικονόμηση 

πρωτογενούς 

ενέργειας 
  

33,2%  8,7%  44,7%  60,5%  

Τιμή 

εξοικονούμενης 

ενέργειας (€/kWh)  
  

1,5  4,6  2,0  1,7 

Μείωση εκπομπών 

CO2 (Kg/m2)   
15,2  4,7  21,2  34,5 

Περίοδος 

αποπληρωμής (έτη) 

  19,2  59,5  25,6  23,7 

Σημειώνεται ότι οι τιμές του κόστους επένδυσης προέκυψαν από τον προϋπολογισμό της 

τεχνικής μελέτης, όπου γίνεται αναλυτική περιγραφή και κοστολόγηση τωνπροτεινόμενων 

εργασιών, σύμφωνα με τις τιμές του Τιμολογίου των Δημοσίωνέργων. Στις τιμές έχει 

συμπεριληφθεί η προσαύξηση του 18% του Εργολαβικούοφέλους, του 15% των 

απροβλέπτων, του 23% του Φ.Π.Α. και δεν έχει αφαιρεθεί ηέκπτωση που θα προκύψει κατά 

την δημοπρασία. 

 

2.4.4 Αποτελέσματα των πραγματικών ενεργειακών καταναλώσεων του 1
ου

 Γ.Ε.Λ., 

πριν και μετά τις επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, για το χρονικό διάστημα 

2009- 2016 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι τιμές των πραγματικών ενεργειακών καταναλώσεων του 

σχολείου, όπως καταγράφηκαν τα έτη 2009- 2011 (πριν) και 2012- 2016 (μετά την ενεργειακή 

αναβάθμιση) [20]. Όσον αφορά την θέρμανση, λαμβάνοντας μια μέση τιμή (167.549,5 kWh) 

για τα τέσσερα έτη (2012, 2013, 2015, 2016) και το Ε= 2.848,66 μ2,προκύπτει τελική 

κατανάλωση ως προς την θέρμανση 58,82 kWh/μ2. Όσον αφορά την ηλεκτρική, λαμβάνοντας 
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μια μέση τιμή (33.026 kWh) για τα πέντε έτη (2012- 2015) προκύπτει τελική κατανάλωση ως 

προς τον ηλεκτρισμό 11,59 kWh/μ2. Συγκρίνοντας με το έτος 2011 (πριν)  προκύπτουν 

μειώσεις της τάξης του 10,7% για τον ηλεκτρισμό.Ενώ για τη θέρμανση, συγκρίνοντας τα έτη 

με τις παραπλήσιες μέσες θερμοκρασίες, πριν και μετά την επέμβαση, προκύπτουν μειώσεις 

της τάξης του 33,85% για 2009 με 2013 (Μ.Θ.: 11
ο
C). 

 
Πίνακας 26: Κατανάλωση Φ.Α. (kWh/έτος) 

ΕΤΟΣ KWH ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
Μ.Θ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

2009 222.936  11,00 

2010 178.904 -19,75% 10,90 

2011 190.372 6,41%  

2012 154.175 -19,01% 10,19 

2013 147.452 -4,36% 11,1 

2015 199.044 34,99%  

2016 169.527 -14,83%  

(Πηγή: Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  του Δήμου, 2017)             

 

Πίνακας 27: Ηλεκτρική κατανάλωση (kWh/έτος) 

ΕΤΟΣ KWH ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

2011 37.002 5,31% 

2012 38.195 3,22% 

2013 34.288 -10,23% 

2014 30.932 -9,79% 

2015 30.612 -1,03% 

2016 31.103 1,60% 

(Πηγή: Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  του Δήμου, 2017)             

 

Προκειμένου να μετατραπεί η τελική κατανάλωση χρήσης σε πρωτογενή, πολλαπλασιάζεται 

με τον συντελεστή  (1,05/ 0,9)για την τελική κατανάλωση θέρμανσης με Φ.Α., και με 2,9 για 

την τελική ηλεκτρική κατανάλωση [19]. Προκύπτει πραγματική πρωτογενή κατανάλωση 

θέρμανσης: 58,82 kWh/μ2 *(1,05/ 0,9)= 68,62kWh/μ2. Ενώ για τηνπραγματική πρωτογενή 

κατανάλωση ηλεκτρισμού προκύπτει:11,59 kWh/μ2* 2,9=33,61 kWh/μ2.Συνολική 

πραγματική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου: 68,62+ 33,61= 102,23kWh/μ2, 

πολύ κοντά στην αντίστοιχη, προβλεπόμενη της αρχικής μελέτης: 101,6 kWh/μ2. 

Από την εκτίμηση του τελικά εκδοθέντος Π.Ε.Α., υποχρεωτική έκδοση μετά το πέρας της 

κατασκευής (κατά Κ.Εν.Α.Κ. για ριζική ανακαίνιση), προέκυψαν: 
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I. Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του σχολικού κτιρίου 89,4 

kWh/μ2<101,6kWh/μ2 (της αρχικής μελέτης) και 102,23 kWh/μ2 (πραγματική).  

II. Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για θέρμανση του σχολικού κτιρίου 51,7 

kWh/μ2< 43,30kWh/μ2 (της αρχικής μελέτης) και 68,62kWh/μ2 (πραγματική). 

III. Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για ηλεκτρική ενέργεια του σχολικού 

κτιρίου 34,8 kWh/μ2> 33,0kWh/μ2 (της αρχικής μελέτης) και 33,61kWh/μ2 

(πραγματική). 

IV. Συνολικές ετήσιες εκπομπές σε CO226,2 kg/m2 ≈ 26,4kg/m2 (της αρχικής μελέτης). 

 

Όσον αφορά το οικονομικό αντικείμενο της αναβάθμισης, τελικά το έργο κόστισε συνολικά 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), μετά την έκπτωση του εργολάβου και την ολοκλήρωση 

των εργασιών, 589.523,6 €, ήτοι 20,83% περίπου λιγότερο του αρχικού.  
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3. Κεφάλαιο 3
ο
: Ολοκληρωμένη προσέγγιση ενεργειακής 

αναβάθμισης σχολικών μονάδων. 

3.1 Καλές πρακτικές αειφορικού σχεδιασμού σχολικών κτιρίων- 

παραδείγματα από το εξωτερικό [21] 

Συνοπτικά παρουσιάζονται κάποια επιτυχημένα παραδείγματα βιοκλιματικού σχεδιασμού 

σχολικών κτιρίων, με τα ειδικά χαρακτηριστικά τους (ενσωμάτωση παθητικών και 

ενεργητικών συστημάτων στην κατασκευή τους) που τους προσδίδουν την ιδιαίτερη 

ενεργειακή τους ταυτότητα. 

 

3.1.1 Νηπιαγωγείο στην κοινότητα Heumaden της Στουτγκάρδης, Γερμανία, 1998, 

JoachimEble 

Η κάτοψη του κτιρίου είναι επιμήκης με έναν κεντρικό διάδρομο και τις τάξεις να 

αναπτύσσονται εκατέρωθεν του (Εικόνα 6). Τοποθετήθηκε μέσα σε ένα πράσινο οικόπεδο, 

ενώ ο φέροντας οργανισμός του κατασκευάστηκε από ολόσωμο καρφωτό ξύλο ερυθρελάτης 

(επιτόπια παραγόμενη ξυλεία). Τα υλικά επιλέχθηκαν στο σύνολο τους από επιχειρήσεις της 

περιοχής, έγινε ενεργητική χρήση της ηλιακής ενέργειας, τοποθετήθηκαν ηλιακοί συλλέκτες 

για την παραγωγή θερμού νερού για τις εγκαταστάσεις υγιεινής και προβλέφθηκε σύστημα 

ανάκτησης των νερών της βροχής. Το θερμομονωτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε μεταξύ 

της ολόσωμης ξυλείας και των ινοσανίδων από μαλακή ξυλεία, πάχους 19 mm, 

αποτελούνταν από ίνες κυτταρίνης πάχους 16 mm [21]. 

 

Εικόνα 6: Κάτοψη της γενικής διάταξης των χώρων του Νηπιαγωγείου 

 

(Πηγή: Οικολογική Αρχιτεκτονική, 2003) 
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3.1.2 Νηπιαγωγείο στο Pliezhausen, Γερμανία, 1999, D’Inka+ Scheible 

Στην περίπτωση αυτή, οι τρεις αίθουσες προσανατολίστηκαν στο νότο, ενώ οι βοηθητικοί 

χώροι στο βορρά. Στο πλάι κάθε τάξης εκτείνεται μια υπερυψωμένη εσωτερική βεράντα που 

οδηγεί μέσω μιας σκάλας τα παιδιά στην αυλή- κήπο-  οπωρώνα. Η πρόσβαση στο οικόπεδο 

του σχολείου γίνεται από τον Βορρά μέσω ενός δρόμου που σκιάζεται από πέργκολα 

(Εικόνες 7, 8). Έγινε χρήση της παθητικής και ενεργητικής χρήσης των ηλιακών κερδών.  

 

Εικόνα 7: Κάτοψη της διαμόρφωσης κτιρίου- περιβάλλοντος Εικόνα 8: Διαδρομή με πέργκολα 

  

(Πηγή: Οικολογική Αρχιτεκτονική, 2003) 

 

Η νότια όψη κατασκευάστηκε από δικέλυφο αεριζόμενο υαλοπέτασμα, με διάκενο αέρα 10 

cm  μεταξύ των δύο υαλοστασίων και ενσωματωμένα εσωτερικά κινητά σκίαστρα 

αλουμινίου. Για τον φυσικό εξαερισμό διαμορφώθηκαν στο κάτω άκρο του υαλοπετάσματος, 

μικρά ανοιγόμενα υαλοστάσια (Εικόνες 9, 10, 11). 

Τοποθετήθηκε ενισχυμένη θερμομόνωση από διπλό στρώμα πετροβάμβακα πάχους 18 cm 

μεταξύ των στύλων και 5 cm μπροστά από την κατασκευή, από την εξωτερική πλευρά. Ο 

φέρων οργανισμός, όπως και παραπάνω, κατασκευάστηκε από ολόσωμο καρφωτό ξύλο 

ερυθρελάτης. Στο σύνολο της κατασκευής επιλέχθηκαν υλικά υγιεινά και ανακυκλώσιμα. Η 

μόνωση της στέγης επιτυγχάνεται τόσο από τη φύτευση της (κάλυψη από εκτεταμένη 

βλάστηση sedum), όσο και από την εφαρμογή στρώσης, 18 cm, πετροβάμβακα. Το 

μικροκλίμα ενισχύθηκε επίσης από την φύτευση διάφορων ειδών φυσικών, βιώσιμων 

δένδρων στον αύλειο χώρο του σχολείου. Ηλιακοί συλλέκτες τοποθετήθηκαν στη στέγη, σε 

επιφάνεια 20 μ2, για την εξασφάλιση θερμού νερού.  
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Εικόνα 9: Τομή αεριζόμενου 

υαλοπετάσματος 

 

Εικόνα 10: Νότια όψη νηπιαγωγείου 

 

 

Εικόνα 11: Ανοιγόμενα υαλοστάσια 

 

Επίσης στην στέγη εγκαταστάθηκαν φωτοβολταϊκές κυψέλες, σε επιφάνεια 5 μ2, για την 

παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο σχολείο. Οι ενέργειες εξοικονόμησης συμπληρώθηκαν από 

το σύστημα ανάκτησης των νερών της βροχής που περιλαμβάνει δεξαμενή για την 

συγκέντρωση του και μικρή αντλία για την επανάχρηση του στις τουαλέτες και στο πότισμα. 

Η υπερχείλιση της δεξαμενής τροφοδοτεί ένα βιότοπο, που λειτουργεί και ως στοιχείο της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των μαθητών [21].   
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3.1.3 Δημοτικό σχολείο στο Notley Green, Ηνωμένο Βασίλειο, 1999, Allford Hall 

Monaghan Morris 

Η κάτοψη του κτιρίου έχει το σχήμα ισοσκελούς τριγώνου, με την μεγάλη πλευρά του 

προσανατολισμένη νοτιοανατολικά, όπου και αναπτύχθηκαν κατά μήκος όλες οι αίθουσες 

διδασκαλίας. Με το συγκεκριμένο σχήμα επιτεύχθηκαν η βελτιστοποίηση του λόγου της 

ωφέλιμης επιφάνειας προς την επιφάνεια του περιβλήματος και μειώθηκαν έτσι οι θερμικές 

απώλειες καθώς και επιτεύχθηκε η καλύτερη ένταξη στο φυσικό περιβάλλον. Μεταξύ των 

αιθουσών και της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων μεσολαβεί εσωτερική αυλή και κεντρικός 

διάδρομος, που εξασφαλίζει φυσικό φωτισμό και εξαερισμό στην καρδιά του κτιρίου (Εικόνα 

12). Ο φυσικός φωτισμός και εξαερισμός επιτυγχάνεται με τον συνδυασμό των ανοιγμάτων 

της πρόσοψης με τους φεγγίτες της οροφής. Η φυτεμένη στέγη ανασηκώνεται και 

διαμορφώνεται πριωνοτή ώστε να φέρνει φωτισμό από τον Βορρά στις αίθουσες των τάξεων 

(Εικόνες 13, 14).  Για την σκίαση των νότιων και δυτικών ανοιγμάτων και τον έλεγχο της 

ηλιακής ακτινοβολίας κατασκευάστηκαν μεταλλικά αλεξήλια και εσωτερικά παραπετάσματα.  

Εικόνα 12: Κάτοψη δημοτικού σχολείου 

 

 

(Πηγή: Οικολογική Αρχιτεκτονική, 2003) 

 

Εικόνα 13:  Τομή διαμόρφωσης πριωνοτής στέγης 

 

Εικόνα 14: Φυτεμένη στέγη 

 

Χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό ανακυκλώσιμα υλικά, μονωτικά υλικά κυτταρίνης, με 

βάση παλιές εφημερίδες (Warmcell) και επίστρωση δαπέδου εισόδου με υλικό που είχε ως 

βάση παλιά λάστιχα αυτοκινήτων. Στις επενδύσεις των τοίχων χρησιμοποιήθηκε 

ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο από παλιές φιάλες (MadeofWaste). Οι αίθουσες θερμαίνονται 

με σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης και εφαρμόστηκε καινοτόμο σύστημα εξαερισμού [21]. 
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3.1.4 Κολέγιο στη Mader, Αυστρία, 1998, Baumschlager+ Eberle 

Το κτίριο εδώ έχει την μορφή συμπαγή κύβου, αποτελούμενου από διπλοκέλυφο 

υαλοπέτασμα. Όλες οι αίθουσες αναπτύσσονται περιμετρικά ενός κεντρικού χώρου 

αναψυχής, που φωτίζεται από τα φρεάτια φωτισμού της οροφής και από τα υαλοστάσια στα 

υπέρθυρα, που στέφουν τα χωρίσματα του. Οι εξωτερικοί υαλοπίνακες του διπλοκέλυφου 

υαλοπετάσματος είναι κατακόρυφοι και σταθεροί, υπερκαλυπτόμενοι μεταξύ τους στα άκρα 

με διάκενο 8 cm για να εξασφαλίζεται ο φυσικός αερισμός. Μεταξύ των δύο 

υαλοπετασμάτων διαμορφώθηκε διάκενο 53 cm, όπου και τοποθετήθηκαν ανασυρόμενα 

στόρια από λευκό βαμβακερό ύφασμα, που λειτουργούν αυτόματα και εξασφαλίζουν την 

άνεση κατά το θέρος (Εικόνες 15, 16). 

Το διπλοκέλυφο υαλοπέτασμα αποτελεί τα δύο τρίτα της όψης του κτιρίου, ενώ το εσωτερικό 

του αποτελείται από κούφωμα από αγριόπευκο με τριπλό μονωτικό υαλοπίνακα. Ο φέρων 

οργανισμός του κτιρίου κατασκευάστηκε από ξύλο, καθώς και το τμήμα της πρόσοψης που 

αποτελείται από το  πλήρες πέτασμα, από επικολλητή ξυλεία αγριόπευκου. Ως 

θερμομονωτικό υλικό των τοίχων του ξύλινου σκελετού επιλέχθηκαν δύο στρώσεις 

πετροβάμβακα 14 και 12 cm. Επιλέχθηκαν υλικά ώστε να έχουν βιοκλιματακά 

χαρακτηριστικά, όπως σωληνώσεις πολυουρεθάνης, ηλεκτρικά καλώδια χωρίς PVC, βαφές 

και κόλλες χωρίς διαλύτες.  

Εικόνα 15:Διπλοκέλυφο υαλοπέτασμα 

 

Εικόνα 16: Σκίαση με ανασυρόμενα στόρια 

 

(Πηγή: Οικολογική Αρχιτεκτονική, 2003) 
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Στην κατασκευή του κτιρίου αυτού έγινε παθητική και ενεργητική χρήση της ηλιακής 

ενέργειας. Συγκεκριμένα, σχετικά με τις ειδικές εγκαταστάσεις, για την θέρμανση, 

κατασκευάστηκε καναδικό φρέαρ, εξαερισμού διπλής ροής με εναλλάκτη θερμότητας, ώστε 

να λειτουργεί συμπληρωματικά του κεντρικού σταθμού παραγωγής θερμότητας που καίει 

βιομάζα. Όσον αφορά την λειτουργία του, ο εξωτερικός αέρας, θερμαίνεται με φυσικό τρόπο 

μέσα στα 837 μ του καναδικού φρέατος, διασχίζει τον εναλλάκτη εξαερισμού διπλής ροής με 

ανάσχεση θερμότητας και εισέρχεται μέσα στις τάξεις. Στην στέγη του τοποθετήθηκαν 

ηλιακοί συλλέκτες, επιφάνειας 28 μ2 και συνδέθηκαν με μια δεξαμενή 3.000 l, ώστε να 

εξασφαλίζουν το 50% περίπου των ετήσιων αναγκών σε θερμό νερό για τις εγκαταστάσεις 

υγιεινής. Επίσης στη στέγη εγκαταστάθηκαν 90μ2 φωτοβολταϊκά στοιχεία για παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, περίπου 10.000 ΚWh ετησίως, για τις ανάγκες του σχολείου. Για την 

βελτιστοποίηση της κατανάλωσης της ενέργειας, τοποθετήθηκε σύστημα ηλεκτρονικής 

διαχείρισης της θέρμανσης, του εξαερισμού και του ηλεκτρικού φωτισμού. Συγκεκριμένα ο 

φωτισμός και ο εξαερισμός ρυθμίζονται από υπολογιστή χάρη σε ανιχνευτές παρουσίας 

ατόμων, τοποθετημένους σε κάθε αίθουσα [21].   

 

3.1.5 Λύκειο Leonard- De Vinci στοΚαλέ, Γαλλία, 1998, Isabelle Colas et Fernand 

Soupey 

Η χωροθέτηση του κτιρίου έγινε με κριτήριο την προστασία του από τους ανέμους, καθώς και 

την βελτιστοποίηση του φυσικού φωτισμού. Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν 

τοπικά υλικά και ευρωπαϊκή ξυλεία.  

Εικόνα 17: Τομή στην εσωτερική οδό 

 

 

Εικόνα 18: Άποψη φυτεμένης 

εσωτερικής οδού 

 

(Πηγή: Οικολογική Αρχιτεκτονική, 2003) 
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Τοποθετήθηκαν μονωτικοί υαλοπίνακες, ασθενούς ικανότητας εκπομπής. Η διάχυση του 

φυσικού φωτισμού επιτεύχθηκε με τα φρέατα φωτισμού, τον κατάλληλο προσανατολισμό 

των υαλοστασίων, τον ανάλογο χρωματισμό των τοίχων,της διαμόρφωσης των ψευδοροφών 

και των αντανακλάσεωντους (Εικόνες 17, 18). 

Έγινε χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η στέγη του λυκείου φυτεύτηκε με ένα στρώμα 

20 cm γκαζόν.  Ο περιβάλλον χώρος διαμορφώθηκε με κανάλια και λίμνες. Τα νερά της 

βροχής ανακτώνται από τα 3.000 μ2 της στέγης με συγκέντρωση τους σε μια συλλεκτήρια 

λεκάνη που περιζώνει το κύριο κτίριο (Εικόνες 19, 20). Το νερό αυτό που αντιπροσωπεύει 

έναν ετήσιο όγκο 2.000 μ3, επανεισάγεται με αντλία στο μη πόσιμο κύκλωμα του νερού και 

καλύπτει την κατανάλωση στα καζανάκια και στο πότισμα.  

Εικόνα 19:  Συγκέντρωση του νερού της βροχής σε 

συλλεκτήρια περιμετρική λεκάνη 

 

Εικόνα 20:  Συγκέντρωση του νερού της βροχής σε 

συλλεκτήρια περιμετρική λεκάνη 

 

(Πηγή: Οικολογική Αρχιτεκτονική, 2003) 
 

Οι ειδικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν προγραμματισμό θέρμανσης και κλιματισμού, 

εξαερισμό διπλής ροής με εναλλάκτη θερμότητας, συμπαραγωγή με καύση φυσικού 

αερίου(Εικόνα21), λέβητα αερίου με συμπυκνωτή, ηλιακούς συλλέκτες (σύστημα Heliopac) 

για το θερμό νερό των εγκαταστάσεων υγιεινής και των κουζινών, φωτοβολταϊκά πανό και 

ανεμογεννήτρια(Εικόνα22). 
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Εικόνα 21: Διάγραμμα συμπαραγωγής ενέργειας 

 

Εικόνα 22: Άποψη της ανεμογεννήτριας 

 

 

(Πηγή: Οικολογική Αρχιτεκτονική, 2003) 

 

Τρεις λέβητες αερίου υψηλής απόδοσης και χαμηλής εκπομπής ΝΟx, εκ των οποίων ο ένας 

με συμπυκνωτήρα, εξασφαλίζουν την θέρμανση. Η τροφοδότηση σε ηλεκτρική ενέργεια 

εξασφαλίζεται μερικώς από μια ανεμογεννήτρια, η οποία στην περίπτωση πλεονάσματος 

μεταπωλείται σε εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας. Η παραγωγή μέσω της αιολικής ενέργειας 

συμπληρώνεται από συμπαραγωγή με χρήση αερίου ισχύος 165 kW. Χάρη στους εναλλάκτες 

θερμότητας, από την ψύξη του κινητήρα με νερό και από τα καπναέρια εξασφαλίζεται 

ανάκτηση ενέργειας που χρησιμοποιείται από το δίκτυο θέρμανσης του λυκείου. Το ποσό που 

ανακτάται με αυτό τον τρόπο αντιπροσωπεύει το 1/5 των ενεργειακών αναγκών. Η 

εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών, επιφάνειας 75 μ2, καλύπτει της ανάγκες σε ηλεκτρική 

ενέργεια χαμηλής τάσης, που προορίζεται για τα συστήματα κινδύνου και το φωτισμό 

ασφαλείας. Το σύνολο όλων των παραπάνω ενεργειών είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό 

κατά 30% των δαπανών λειτουργίας σε ενέργεια και νερό [21]. 

 

3.2 Καλές πρακτικές εκσυγχρονισμού σχολικών κτιρίων-  παραδείγματα 

από το έργο «RENEW SCHOOL» της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ακολουθούν μερικές καλές πρακτικές του έργου «RENEW SCHOOL» της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό ενός μεγάλου αριθμού σχολικών κτιρίων των 

μελών της, στο πρότυπο Nearly Zero Energy Building (nZEB) [22]. Το έργο πρόκειται, μέσω 

της ανακαίνισης 18 τυπικών σχολικών κτιρίων στην Ευρώπη, να προωθήσει- αυξήσει την 

ενεργειακήαποδοτικότητα και την χρήση των όψεων προκατασκευασμένης ξυλείας. Το έργο 
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απευθύνεται  στους δήμους, στους ιδιοκτήτες/ στους χρηματοδότες και στις επιχειρήσεις 

προσφέροντας τις κατάλληλεςτεχνικές, λύσεις και δυνατότητες ανταλλαγής τεχνογνωσίας. 

 

3.2.1 Περιγραφή των τεχνολογιών προηγμένης ανακαίνισηςτου έργου «RENEW 

SCHOOL» 

Οι ολοκληρωμένες και πολυλειτουργικές λύσεις των τεχνολογιών προηγμένης ανακαίνισης 

του έργου «RENEW SCHOOL»βασίζονται σε [22]:  

 Όψεις προκατασκευασμένης ξυλείας  (με ενσωματωμένες εγκαταστάσεις). 

 Μηχανικό ή υβριδικό εξαερισμό για την βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού 

αέρα. 

 Ευφυές φως ημέρας/ ελεγχόμενη σκίαση. 

 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (στο έργο ή στην ευρύτερη περιοχή του). 

 Αναλυτικότερα: 

 

3.2.1.1 Όψεις προκατασκευασμένης ξυλείας 

Οι προσόψεις πρέπει να είναι ανθεκτικές στην υγρασία των εσωτερικών (υπό μορφή ατμού 

από τις πηγές υγρασίας των εσωτερικών χώρων) και εξωτερικών χώρων (υπό μορφή βροχής) 

και από την υγρασία που παγιδεύεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής (επειδή 

οι τοίχοι είναι υγροί όταν τοποθετούνται τα ξύλινα στοιχεία).  

Οι αεριζόμενες προσόψεις χρησιμοποιούν την αρχή της στεγανοποίησης που βασίζεται σε 

ένα αεριζόμενο  διάκενο αέρα μεταξύ της εξωτερικής επένδυσηςκαι του κελύφους του 

κτιρίου. Το κενό αέρα διατηρεί την κατασκευή στεγνή αφαιρώντας οποιοδήποτε νερό έχει 

διεισδύσει στην εξωτερική επένδυση λόγω του ανέμου και της βροχής.  

Οι μη αεριζόμενες προσόψεις χρησιμοποιούν την αρχή της σφράγισης που βασίζεται σε ένα 

υδατοστεγή εξωτερικό φράγμα υδρατμών. Ο σχεδιασμός βασίζεται στην ικανότητα των 

χρησιμοποιούμενων υλικών να διαχέουν την υγρασία, ώστε η κατασκευή να παραμένει 

επαρκώς στεγνή.  

Είναι καλή πρακτική σχεδίασης να εφαρμόζεταιένα συμπιεσμένο στρώμα στο κέλυφος, που 

καλύπτει τις παρατυπίες της υπάρχουσας πρόσοψης [22]. 

 

3.2.1.2 Αερισμός 

Παρέχεται πάντοτε εξαερισμός, υβριδικός ή μηχανικός, με χωρητικότητα που καλύπτει τα 

μέγιστα φορτία και με ικανότητα εξαερισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας. Διακρίνονται οι 

ακόλουθες επιλογές [22]: 
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Α. Μηχανικός αερισμός: ο εξωτερικός αέρας οδηγείται στη μονάδα επεξεργασίας αέρα, όπου 

φιλτράρεται και θερμαίνεται / ψύχεται και παραδίδεται στην τάξη μέσω ανεμιστήρα. Ο 

«χρησιμοποιημένος» αέρας απομακρύνεται από την τάξη επίσης μέσω ανεμιστήρα (ανάκτηση 

ενέργειας από τον χρησιμοποιημένο αέρα).  

Το κεντρικό σύστημα εξυπηρετεί πολλές αίθουσες διδασκαλίας και απαιτεί τα εξής: 

 Εξισορρόπηση. 

 Χώρο για αγωγούς. 

 Τακτικό καθαρισμό αγωγών και συστημάτων, και αλλαγή φίλτρου. 

 Έλεγχο του CO2 σε επίπεδο κλάσης για την αντιμετώπιση της ζήτησης. 

Το αποκεντρωμένο σύστημα εξυπηρετεί μια τάξη και απαιτεί τα εξής: 

 Αισθητικές λύσεις και χώρο. 

 Έλεγχος θορύβου και κραδασμών. 

 Διαχωρισμό της κύριας εισαγωγής αέρα και της εξάτμισης για την αποφυγή 

βραχυκυκλώματος και μόλυνσης. 

 Δεν απαιτεί αγωγούς, ούτε πρόσθετο έλεγχο καθώς προσαρμόζεται στις απαιτήσεις.  

Β. Υβριδικός (μικτός) αερισμός: συνδυάζει σε ένα σύστημα το φυσικό σύστημα, 

χρησιμοποιώντας τις φυσικές δυνάμεις του αέρα, την ταχύτητα και την πίεση, και το 

μηχανικό σύστημα εξαερισμού. Χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

 Μειωμένο κόστος λειτουργίας. 

 Απαιτεί ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα που πληροί τους κανονισμούς και ότι δεν 

υπάρχουν ισχυρές εξωτερικές πηγές θορύβου. 

 Δύσκολη ανάκτηση ενέργειας. 

 Ελάχιστες ανάγκες συντήρησης. 

 Ιδιαίτερα πλεονεκτικός σε κοινόχρηστους χώρους. 

Γ. Νυκτερινός εξαερισμός (ελεύθερη ψύξη): εκμεταλλεύεται την χαμηλή θερμοκρασία του 

εξωτερικού αέρα της νύχτας και την παροχή με εντατικό ρυθμό τηςροής του αέρα στο 

εσωτερικό του κτιρίου, για την αφαίρεση της θερμότητας που συσσωρεύεται στη δομή του 

κτιρίου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

 Απαιτείται η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού αέρα> 3K. 

 Πρέπει να αντιμετωπιστούν θέματα ασφάλειας. 

 Μπορεί να αντικαταστήσει τη μηχανική ψύξη. 
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3.2.1.3 Φυσικός Φωτισμός 

Ο καλός σχεδιασμός του φωτισμού της ημέρας στοχεύει στη μεγιστοποίηση των κερδών του 

φωτός της ημέρας τις νεφώδεις ημέρες και την διέλευση του διάχυτου φωτός του ουρανού και 

του περιβάλλοντος μέσω σκίασης ακόμη και κατά τις ηλιόλουστες μέρες. Ο παράγοντας 

φωτισμού ημέρας (DF) είναι μια απλή και καλά προσδιορισμένη μέτρηση για να περιγράψει 

το φως της ημέρας. Θα πρέπει να κυμαίνεταιμεταξύ 2-5% κατά μέσο όρο στο δωμάτιο, για να 

παρέχεται επαρκές φως της ημέρας [22].  

 

Α. Ο σχεδιασμός των παραθύρων θα πρέπει να επιτρέπει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη θέα 

στον ουρανό του ζενίθ, ώστε να επιτυγχάνεται DF άνω του 2% (μέσος όρος). Αυτό μπορεί να 

τεκμηριωθεί με προσομοίωση, αλλά στηφάση του σχεδιασμού παρέχονται οιακόλουθες 

κατευθυντήριεςοδηγίες: 

 Αναλογία επιφάνειας παραθύρωνπρος επιφάνεια δαπέδου πάνω από 18% (σε μια τάξη 

αυτό αντιστοιχεί σε αναλογία ανοιγμάτων πρόσοψης 42%). 

 Οι υαλοπίνακες με ηλιακή επίστρωση απαιτούν υψηλότερες αναλογίες παραθύρων 

προς δάπεδο, 

 Τα υψηλά παράθυρα είναι καλύτερα από τα χαμηλά. 

 Δεν υπάρχει προεξοχή (πρόβολος) 

 Φεγγίτες οροφής και ειδικότερα με κλίση ως προς τον ήλιο, που παρέχουν φως της 

ημέρας χωρίς να υπερθερμαίνουν τους χώρους. 

 

Β. Τα συστήματα σκίασης πρέπει να εφαρμόζονται για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση σε 

ηλιόλουστες μέρες. Η σκίαση θα πρέπει να εμποδίζει την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, αλλά 

ακόμη να επιτρέπει στο διάχυτο φως από τον ουρανό και το περιβάλλον να εισέλθουν στην 

τάξη για να αποφευχθεί η ενεργοποίησητου τεχνητού φωτισμού. 

Αυτό επιτυγχάνεται με την συμμόρφωση με τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Η σκίαση πρέπει να τοποθετηθεί εξωτερικά. Η εσωτερική σκίαση πίσω από καλά 

μονωτικά τζάμια έχει πολύ μικρή επίδραση στην υπερθέρμανση, καθώς η θερμότητα 

δεν μπορεί να βγει 

 Η σκίαση πρέπει να είναι ρυθμιζόμενη ώστε να εμποδίζει μόνο το άμεσο φως του 

ήλιου και όχι το διάχυτο. 

 Οι περσίδες σε φωτεινό ή γκρι χρώμα επιτρέπουν την είσοδο περισσότερου διάχυτου 

φωτός από τις σκοτεινές περσίδες 
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 Οι προεξοχές (πρόβολοι πάνω από ανοίγματα) δεν εμποδίζουν την υπερθέρμανση 

όταν ο ήλιος είναι χαμηλά στον ουρανό. 

 Ο κίνδυνος θάμβωσης πρέπει να αντιμετωπιστεί με εσωτερικές χειροκίνητα 

ρυθμιζόμενες οθόνες/ περσίδες. 

 

3.2.1.4 Πηγές ενέργειας- Α.Π.Ε. 

Τα ολοκληρωμένα συστήματα επιτρέπουν την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και την 

ανταπόκριση στις απαιτήσεις αιχμής. Η χαμηλή πλέον απαίτηση ενέργειας, λόγω της 

αναβάθμισης επιτρέπει την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στοιχείων 

μικρότερου μεγέθους [22]. 

 

Α. Αντλίες θερμότητας και γεωθερμικά συστήματα: 

 Παρέχουν ενέργεια για θέρμανση και ψύξη. 

 Χαμηλής θερμοκρασίας θέρμανση είναι εφικτή επιτρέποντας τον υψηλό συντελεστή 

απόδοσης (COP) ανεξάρτητα από την εποχή. 

 Τα αντιστρεπτά συστήματα αντλίας θερμότητας επιτρέπουν τόσο τη θέρμανση όσο 

και την ψύξη. 

 Η σύνδεση με γεωθερμικές πηγές θερμότητας επιτρέπει τη βέλτιστη εποχιακή 

απόδοση. 

 Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας μπορούν να ενσωματωθούν στην κάλυψητου 

σχολείου/ σχολικής αυλής. 

 

Β. Φωτοβολταϊκά συστήματα: 

 Υποστηρίζουν την παραγωγή ενέργειας για θέρμανση και ζεστό νερό οικιακής 

χρήσης. 

 Απαιτείται μια αξιόλογη αρχιτεκτονική ενσωμάτωση και καλή αισθητική άποψη για 

την ένταξη τους στο περιβάλλον. 

 Εγκαθίστανται στην οροφή, ενσωματώνονται στις προσόψεις ή ως σταθερά 

εξαρτήματα σκίασης. 

 

Γ. Συστήματα βιομάζας: 

 Παρέχουν ενέργεια για θέρμανση χώρων και ζεστό νερό οικιακής χρήσης. 

 Ενδείκνυται για τοποθεσίες όπου η ξυλεία και άλλη πηγή βιομάζας είναι άμεσα 

διαθέσιμες και διαχειρίσιμες με βιώσιμο τρόπο. 
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 Απαιτείται αποθήκευση βιομάζας με πρόσβαση στον αέρα για καύση αλλά να 

εξασφαλίζεται η αεροστεγανότητα. 

 

Δ. Λέβητες αερίου: 

 Χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα θερμικά συστήματα για την αντιμετώπιση 

των φορτίων αιχμής. 

 Επιτρέπουν τη λειτουργία της αντλίας θερμότητας σε σταθερό φορτίο (υψηλή COP). 

 Λειτουργούν συνήθως σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω των 0 ° C. 

 Απαιτούν θερμομόνωση όλων των εξαρτημάτων τους (συμπεριλαμβανομένων 

σωλήνων και βαλβίδων). 

 Πρέπει να λειτουργούν με αντλίες υψηλής απόδοσης ηλεκτρονικάελεγχόμενες.  

 Ακολουθούν μερικά παραδείγματα σχολείων που ανακαινίστηκαν στα πλαίσια του 

παραπάνω προγράμματος.  

 

3.2.2 Δημοτικό σχολείο στο Søreide,Bergen, Νορβηγία, 2013, Asplan Viak AS 

Το σχολείο (Εικόνα 23) χτίστηκε το 20012/13 ως σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

και συγχρηματοδοτήθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ευφυούς ενέργειας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Μια ιδιωτική εταιρεία ανέλαβε την κατασκευή και την λειτουργία του κτιρίου για 

25 χρόνια πριν το παραδώσει στο Δήμο του Bergen. Οι 13 μεγαλύτερες πόλεις της Νορβηγίας 

θέσπισαν μέτρα μέσω του προγράμματος "Πόλεις του μέλλοντος" για τη μείωση των 

εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και για να κάνουν τις πόλεις καλύτερες περιοχές για 

να ζήσουν. 

Οι κύριοι ενεργειακοί  στόχοι ήταν η υιοθέτηση των παθητικών συστημάτων θέρμανσης, η 

χρήση προκατασκευασμένης ξυλείας στις όψεις και η ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. Όσον αφορά τις ειδικές εγκαταστάσεις τοποθετήθηκαν αντλία θερμότητας και 

ηλιακό θερμικό σύστημα καθώς και σύστημα μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας. 

Μεγάλη έμφαση δόθηκε στην εσωτερική ποιότητα του αέρα. Στην ταξινόμηση BREEAM 

NOR, έλαβε τον χαρακτηρισμό  "πολύ καλό". Το σχολείο σχεδιάστηκε ως παθητικό, με 

υπολογισμένη τελική ζήτηση ενέργειας 45 kWh / m2a TFA. Η ζήτηση θέρμανσης είναι 5,6 

kWh / m2a TFA, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στο όριο του παθητικού κτιρίου των 15 

kWh/m2a. Το σχολείο θερμαίνεται με άμεση ηλεκτρική ενέργεια, ηλιακό θερμικό σύστημα 

και αντλία θερμότητας. Η αντλία θερμότητας καλύπτει το 80% της θερμότητας που 

απαιτείται για τη θέρμανση και τον αερισμό του χώρου και το 60% του θερμού νερού. Το 
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ηλιακό θερμικό σύστημα καλύπτει κατά 30% τις ανάγκες σε ζεστό νερό. Το υπόλοιπο 10% 

καλύπτεται από την άμεση ηλεκτρική ενέργεια.  

Η συνολική ετήσια εκπομπή σε CO2 είναι 10,2 kg / m2. Εφαρμόστηκε μόνωση 30 cm στους 

εξωτερικούς τοίχους και επιτεύχθηκε μέση τιμή θερμοχωρητικότητας τους: U= 0,13 W/m2K. 

Ένα ισορροπημένο σύστημα εξαερισμού με περιστρεφόμενο εναλλάκτη θερμότητας και 

ανάκτηση θερμότητας 83% εγκαταστάθηκε στο κτίριο. Χρησιμοποιήθηκαν υλικά και 

προϊόντα με τεκμηριωμένα χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων και άλλων 

χημικών ουσιών/ ενώσεων ενώ επιτεύχθηκαν κατάλληλα επίπεδα θερμικής άνεσης [23]. 

 

Εικόνα 23: Όψη του Δημοτικού σχολείου στο Søreide,Bergen της Νορβηγίας 

 

(Πηγή: https://www.renew-school.eu/en/category/best-practices-database/) 

 

3.2.3 Νηπιαγωγείο στο Kalmthout, Βέλγιο, 2014, B-architecten 

Στη μέση μιας πράσινης περιοχής χτίστηκε το 2014 το νέο νηπιαγωγείο (Εικόνα 24) για να 

αντικαταστήσει το παλιό προκατασκευασμένο. Το σχέδιο επελέγη από τη φλαμανδική 

κυβέρνηση ως ένα από τα 25 πιλοτικά σχέδια για την κατασκευή παθητικών σχολείων. Η 

κάτοψη έχει ένα συμπαγές ορθογώνιο σχήμα, προσανατολισμένο κατά μήκος του άξονα 

βορρά – νότου και περιλαμβάνει στο ισόγειο 4 αίθουσες διδασκαλίας, γύρω από μια είσοδο 

και τις τουαλέτες. Στο πρώτο επίπεδο διαμορφώθηκε μια τάξη για το δημοτικό σχολείο, η 

τραπεζαρία και μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. 

Οι στόχοι κι εδώ ήταν η υιοθέτηση των προτύπων των παθητικών κτιρίων, η χρήση 

προκατασκευασμένης ξυλείας στις όψεις, μηχανικός αερισμός με ανάκτηση θερμότητας και 



58 

υγρασίας κατά 83%, ελεγχόμενος με χρονοδιακόπτη, και εναλλάκτης θερμότητας γης-αέρα 

(EAHX). Η υπολογισμένη τελική ζήτηση θέρμανσης του νηπιαγωγείου είναι  13,34 

kWh/m²GFAa. Για ψύξη (εάν κριθεί απαραίτητη) θα χρησιμοποιούνται μόνο 2,01 

kWh/m²GFAa. Ο αέρας τροφοδοτείται από έναν εναλλάκτη θερμότητας εδάφους-αέρα μέσω 

6 σωλήνων μήκους 45m και διαμέτρου 300mm. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα ένας μικρός 

θερμαντήρας συμπύκνωσης  φυσικού αερίου εξασφαλίζει ότι όλες οι αίθουσες είναι ζεστές. Η 

υπερθέρμανση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού εμποδίζεται από τον μεγάλο πρόβολο της 

οροφής, στη νότια πλευρά του κτιρίου, παρέχοντας και  καταφύγιο από τη βροχή κατά τη 

διάρκεια του χειμώνα. Η καλυμμένη περιοχή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παιδική χαρά 

κατά τις κακές καιρικές συνθήκες. Ο φέρων οργανισμός  του κτιρίου είναι κατασκευασμένος 

από κολώνες σκυροδέματος και οι εξωτερικοί τοίχοι από διπλές γυψοσανίδες με μόνωση από 

ορυκτοβάμβακα 5 cm και επένδυση ξύλου εξωτερικά. Τα παράθυρα στη νότια πλευρά είναι 

σκιασμένα από τον πρόβολο ενώ σε ένα παράθυρο της δυτικής πλευράς τοποθετήθηκαν 

εξωτερικά σκίαστρα [23]. 

 

Εικόνα 24: Όψη του Νηπιαγωγείου στο Kalmthout του Βέλγιου 

 

Πηγή: https://www.renew-school.eu/en/category/best-practices-database/ 
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3.2.4 Γυμνάσιο στο Rostock, Γερμανία, 2014, Institut für Gebäude + Energie + Licht 

Planung 

Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος προβλέφθηκε η ενεργειακή ανακαίνιση του 

υφιστάμενου σχολικού κτιρίου, η επέκταση του με κατασκευή νέας κτιριακής μονάδας 

παράλληλα σε αυτό και η κατασκευή μιας ακόμη, νέας, κτιριακής μονάδας στο δυτικό τους 

μέτωπο, ώστε να στεγάσει το δημοτικό. Όλο το σχολικό συγκρότημα (Εικόνα 25) 

σχεδιάστηκε ώστε να παράγει περισσότερη ενέργεια από τις ανάγκες του, σε θέρμανση, 

φωτισμό, παραγωγή ζεστού νερού και λειτουργία των τεχνικών συστημάτων του. Ενισχυμένη 

θερμομόνωση προβλέφθηκε για τους εξωτερικούς τοίχους του υφιστάμενου κτιρίου, που 

αποτελείται από ξύλινα στοιχεία και προσαρμόζεται στην εξωτερική του όψη. Όσον αφορά 

τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, γίνεται χρήση της θέρμανσης της περιοχής, εγκαταστάθηκε 

κεντρικό, ισορροπημένο σύστημα εξαερισμού που λειτουργεί με ανάκτηση θερμότητας, δύο 

αιολικοί σταθμοί, 3,5 kW ο καθένας και φωτοβολταϊκό σύστημα 138 kW. Η εκπομπή 

θερμότητας στους χώρους παρέχεται από συστήματα θέρμανσης τοίχου και οροφής. Πάνω 

από τα παράθυρα τοποθετήθηκαν φωτοβολταϊκές μονάδες που λειτουργούν και ως σκίαστρα.  

Η κατασκευή πριν από την ανακαίνιση είχε συντελεστή θερμοπερατότητας, U = 1,1 W/m²K 

και αποτελούνταν από πλινθοδομή 43 cm,  με επίχρισμα και στις δύο πλευρές. Μετά την 

ανακαίνιση επιτεύχθηκε συντελεστής θερμοπερατότητας, U = 0,15 W/ m²K, με την ξύλινη 

εξωτερική επένδυση και την μόνωση αφενός μεταξύ των στύλων ξυλείας με στρώση από 

ορυκτό μαλλί 24 cm και αφετέρου με την μόνωση του τοίχου 1,6 cm. H τελική ζήτηση 

ενέργειας πριν από την ανακαίνιση ήταν 203,7 kWh / m²a και μετά την ανακαίνιση 71,7 kWh 

/ m²a (ενώ η απαίτηση σε ενέργεια για τη θέρμανση του χώρου, τον εξαερισμό, την ψύξη, την 

παραγωγή θερμού νερού, την βοηθητική ηλεκτρική ενέργεια για τις τεχνικές εγκαταστάσεις 

των κτιρίων και τον φωτισμό είναι 71 kWh / m²a). Η κατανάλωση αυτή της ενέργειας 

καλύπτεται από την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση και τα δύο αιολικά πάρκα. Η ηλεκτρική 

ενέργεια που παράγεται από τις φωτοβολταϊκές μονάδες τροφοδοτεί πλήρως το δημόσιο 

δίκτυο, ενώ όλη η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τους αιολικούς σταθμούς 

τροφοδοτεί το σχολικό συγκρότημα. Η θερμότητα παράγεται από συμπαραγωγή θερμότητας 

και ηλεκτρικής ενέργειας. Ο κεντρικός σταθμός εξαερισμού ρυθμίζεται από σύστημα ελέγχου 

που ανταποκρίνεται στη ζήτηση. Κάθε χώρος ελέγχεται, επειδή κάθε αίθουσα είναι 

εφοδιασμένη με αισθητήρα CO2. Ο αέρας τροφοδοτείται μέσω υφασμάτινων εύκαμπτων 

σωλήνων, που μειώνουν τον θόρυβος ροής. Ο χρησιμοποιημένος αέρας από τις τάξεις 

περνάει στο μη θερμαινόμενο διάδρομο (σχολικό σοκάκι), που βρίσκεται ανάμεσα στα δύο 

κτίρια. Το καλοκαίρι, όταν οι θερμοκρασίες του εσωτερικού αέρα είναι υψηλές, λειτουργεί το 
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σύστημα του εξαερισμού όλη τη νύχτα για να αποφορτιστεί το υψηλό θερμικό φορτίο, ενώ τα 

παράθυρα παραμένουν κλειστά για λόγους ασφάλειας [23]. 

 

Εικόνα 25: Όψη του Γυμνασίου τουRostock στη Γερμανία 

Πηγή: https://www.renew-school.eu/en/category/best-practices-database/ 

 

 

3.2.5 Λύκειο στο Neumarkt/Steiermark, Αυστρία, 2011, Gerhard Kopeinig, 

ARCH+MORE ZT 

Πρόκειται για την ανακαίνιση ενός σχολείου που κατασκευάστηκε το 1978, με κύριο στόχο 

την ενεργειακή του αναβάθμιση και την μετατροπή του σε nZEB, (σχεδόν μηδενικού 

ενεργειακού κτιρίου). Με την εξωτερική του επένδυση με προκατασκευασμένα στοιχεία 

πρόσοψης ξύλου(Εικόνες26, 27), στόχος ήταν να εκμηδενιστούν όλες οι θερμογέφυρες. 

Επιπλέον εγκαταστάθηκε ένα κεντρικό σύστημα μηχανικού αερισμού με ανάκτηση 

θερμότητας (80% αποκατάσταση θερμότητας και υγρασίας) και έγινε χρήση ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (βιομάζα και φωτοβολταϊκά στην ευρύτερη περιοχή) για θέρμανση και 

προετοιμασία ζεστού νερού χρήσης. Εξωτερικές περσίδες που ελέγχονται αυτόματα 

τοποθετήθηκαν στα κουφώματα.  Η ζήτηση της θέρμανσης ήταν πριν από την αναβάθμιση 

160 kWh/ M2GFAa, και μετά 14 kWh / m²GFAa, που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 91%. Το 

75% της απαιτούμενης ζήτησης ενέργειας καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ 
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το υπόλοιπο συμπληρώνεται από ηλεκτρική θέρμανση. Για τη μείωση της θερμοκρασίας το 

καλοκαίρι και τη βελτίωση της ποιότητας περιβάλλοντος χώρου, εγκαταστάθηκε μηχανισμός 

νυχτερινού αερισμού στο αίθριο. Ανεμιστήρες εξαερισμού με κινητήρα ανοίγουν αυτόματα 

την περίοδο από τα μέσα Μαρτίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου [23]. 

Εικόνα 26: Όψεις Λυκείου του Neumarkt/Steiermark στην Αυστρία 

 

Εικόνα 27: Όψεις Λυκείου του Neumarkt/Steiermark στην Αυστρία 

 

 

3.3 Σχολεία καθαρής μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης 

Μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες τάσεις στο σχολικό σχεδιασμό είναι τα σχολεία 

μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης ή μηδενικών εκπομπών (Net Zero Energy Buildings: 

nZEB). Για να χαρακτηριστεί ένα κτίριο με αυτό τον όρο,  προϋποθέτει κατά κύριο λόγο να 

είναι ενεργειακά αποδοτικό και κατά δεύτερο λόγο να χρησιμοποιεί ΑΠΕ. Σε ετήσια βάση να 
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μην απαιτεί περισσότερη ενέργεια από αυτή που παράγουν οι ανανεώσιμες πηγές του. Οι 

χρήστες και οι σχεδιαστές των NZEB πρέπει πρώτα να κάνουν χρήση όλων των διαθέσιμων 

μεθόδων και τεχνολογιών για τη μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιρίου και μετά να 

εφαρμόσουν τις Α.Π.Ε., δίνοντας προτεραιότητα στις ενεργειακές πηγέςπου είναι διαθέσιμες 

πολύ κοντά ή επάνω στο ίδιο το κτίριο. Μ’ αυτό τον τρόπο ελαχιστοποιούνται το κόστος και 

οι απώλειες που προκύπτουν από τη μεταφορά και τη μετατροπή της ενέργειας. Ε 

πίσης πρέπει πάντοτε να εξετάζεται εάν εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα των 

χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών σε όλη τη διάρκεια ζωής του κτιρίου. Η διαβάθμιση των 

κτιρίων μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης είναι η ακόλουθη [24]: 

 ZEB A: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  εντός του κτιριακού κελύφους 

 ZEB B: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην  περιοχή του 

 ZEB C: παράγεται ανανεώσιμη ενέργεια επιτόπου από εξωτερικούς πόρους 

 ZEB D: παράγεται ανανεώσιμη ενέργεια από εξωτερικούς πόρους 

Σε γενικές γραμμές, τα σχολεία μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης κατατάσσονται στην 

κατηγορία Α ή Β και η κατάταξη αυτή εξαρτάται από την ανανεώσιμη ενέργεια που 

χρησιμοποιούν. Η τεχνολογία αυτή των ΑΠΕ είναι εγκατεστημένη είτε  στην οροφή είτε 

επάνω στο έδαφος. Μερικά σχολεία, κατατάσσονται στην κατηγορία Δ καθώς χρησιμοποιούν 

την αιολική ενέργεια που παράγεται από την ευρύτερη περιοχή. Ενώ ένα σχολείο που 

χρησιμοποιεί ξυλώδη βιομάζα ανήκει στην κατηγορία Γ. 

Τα σχολεία είναι δεκτικά στην εφαρμογή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επειδή έχουν 

μεγαλύτερο μέγεθος και έχουν μεγάλες περιοχές στέγης σε σχέση με το συνολικό εμβαδόν 

του δαπέδου τους, με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Ωστόσο η επιλογή των απε θα 

πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη και άλλους παράγοντες, όπως τους οικοδομικούς 

κανονισμούς, το τοπικό κλίμα, και τους  οικονομικούς περιορισμούς, όπως τη διαθεσιμότητα 

των επιστροφών. Έτσι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων επιδιώκεται σε ηλιόλουστα 

κλίματα και οι ανεμογεννήτριες σε περιοχές πλούσιες σε ανέμους. Τα σχολικά συγκροτήματα 

της υπαίθρου ενδείκνυται για χρήση ΑΠΕ, καθώς οι μεγάλες τοποθεσίες τους, επιτρέπουν την 

ανάπτυξη τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας. Πολλές φορές τα σχολεία αυτά λειτουργούν 

και ως τοπικά πολιτιστικά κέντρα (βιβλιοθήκες, χώροι συνεδριάσεων-  συγκεντρώσεων, 

πολιτιστικών εκδηλώσεων, εργαστηρίων) διευρύνοντας το ωράριο, τις συνθήκες λειτουργίας 

τους, και τις ενεργειακές ανάγκες τους.Μια άλλη επίσης μορφή ανανεώσιμης ενέργειας που 

είναι δημοφιλής στα ηλιόλουστα κλίματα είναι ο προθερμασμένος αέρας εξαερισμού. Πάνελ 

προσαρτημένα σε ανατολικούς και νότιους τοίχους αποδίδουντον προθερμασμένο αέρα στο 

σύστημα HVAC ή το εξάγουν απευθείας κατά την εποχή ψύξης [24]. 
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Και στην περίπτωση των κτιρίων μηδενικής κατανάλωσης ακολουθείται η βασική 

στρατηγική του ορθού προσανατολισμού για την εκμετάλλευση του φωτισμού της ημέρας 

αλλά και όλων των βιοκλιματικών κριτηρίων σχεδιασμού. Ως ΑΠΕ τα φωτοβολταϊκά πάνελ 

είναι τα πιο διαδεδομένα. Ο συνδυασμός της κατάλληλης μόνωσης του κελύφους, της 

ενσωμάτωσης συστημάτων HVAC και των σύγχρονων τεχνολογιών τεχνητού φωτισμού είναι 

δυνατόν να συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της κατασκευής ενός συνεργατικού 

σχολικού κτιρίου μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. 

Ως παράδειγμα καλής πρακτικής αναφέρεται το σχολείο του Hohen Neuendorf στο 

Βερολίνο(Εικόνα 28), το οποίο σχεδιάστηκε με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας στο 

χώρο παραγωγής και με συνολικές μηδενικές ενεργειακές εκπομπές,από τους IBUS 

Architektenund Ingenieure (ολοκλήρωση κατασκευής το 2011) [25]. Ο κύριος στόχος ήταν ο 

σχεδιασμός ενός δημοτικού σχολείου που να παρέχει καλές συνθήκες μάθησης και 

διδασκαλίας με χαμηλό λειτουργικό κόστος για την κοινότητα. Το διώροφο κτιριακό 

συγκρότημα περιλαμβάνει ένα δημοτικό σχολείο και μια αθλητική αίθουσα, συνολικού 

εμβαδού 7.400 m². Το δημοτικό σχολείο έχει σχεδιαστεί για 540 μαθητές και 18 αίθουσες 

διδασκαλίας. Η κύρια δομή του κτιρίου αποτελείται από τσιμεντένιους τοίχους και οροφές, 

στέγες από σκυρόδεμα για το σχολικό κτίριο, καθώς και μια κατασκευή ξύλινης στέγης για 

την αθλητική αίθουσα. Οι συντελεστές θερμοπερατότητας U[W/(m2K)] που προβλέφθηκαν 

για καθένα από τα δομικά στοιχεία του κτιρίου είναι: για τους εξωτερικούς τοίχους 0,15 και 

0,13, για το δάπεδο 0,10, για την οροφή 0,11 και για τα παράθυρα 0,80 [
26

]. 

 

Εικόνα 28: Το σχολείο του Hohen Neuendorf στο Βερολίνο 

 

 

(Πηγή: http://sbchallenge.iisbe.org/projects/BP109SE/main.html#/2/) 
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Στο σχεδιασμό του εφαρμόστηκαν οι αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού 

(βελτιστοποιημένη στρατηγική για την εκμετάλλευση του φωτός της ημέρας- σκίαση, 

νυκτερινός αερισμός,  υβριδικό σύστημα εξαερισμού που χρησιμοποιεί μηχανικά ανοιγόμενα 

παράθυρα για φυσικό αερισμό κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων  των μαθημάτων και που 

συνεργάζεται με το  μηχανικό σύστημα εξαερισμού(Εικόνες 29, 30, 31)), ενσωματώθηκαν 

νέα- καινοτόμα δομικά στοιχεία (διάφοροι τύποι καινοτόμων υαλοπινάκων, ηλεκτροχρωμικά 

υαλοστάσια, φώτα LED, φίλτρα και ελεγχόμενο σύστημα εξαερισμού και αυτοματισμοί 

ελέγχου του φωτισμού) και τέλος έγινε χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βιομάζα 

(ξύλινα πέλετ) για θέρμανση, και μια ολοκληρωμένη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, 55 kWp, 

για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και συμπαραγωγή θερμότητας και 

ηλεκτρισμού με βιομάζα (πέλετς ξύλου). 

 

Εικόνα 29: Άποψη του υβριδικού συστήματος 

εξαερισμού 

 

Εικόνα 30: Φυσικός εξαερισμός 

 

Εικόνα 31: Μηχανικός εξαερισμός 

 

 (Πηγή:http://sbchallenge.iisbe.org/projects/BP109SE/main.html#/2/) 

 

Ο συνδυασμός των παραπάνω μέτρων οδήγησε σε πολύ χαμηλή ζήτηση πρωτογενούς 

ενέργειας για το κτίριο.Η υπολογιζόμενη ετήσια ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας για 

θέρμανση, ψύξη, φωτισμό και συσκευές είναι πλέον 23 kwh/ m2.Η ενεργειακή προσομοίωση 

του κτιρίου έδειξε ότι υπάρχει έλλειμμα 6 kWh πρωτογενούς ενέργειας/m2 ετησίως, το οποίο 

αντιστοιχεί σε 2 kg CO2/m2 ετησίως.Εάν η κατανάλωση ενέργειας στο κτίριο δεν μειωθεί, το 
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έλλειμμα πρέπει να αντισταθμιστεί με επιπλέον παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά 16 

kWp [25]. Το κόστος λειτουργίας του σχολικού κτιρίου είναι κατά 70% μικρότερο από το 

κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου ίδιου μεγέθους.  

 

3.3.1 Το πρόγραμμα ZEMedS για την ανακαίνιση των σχολικών κτηρίων  

της Μεσoγείου 

Το πρόγραμμα ZEMedSεπικεντρώνεται στην ανακαίνιση των σχολείων της Μεσογείου ώστε 

να γίνουν σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (nZEB). Η περιοχή ενδιαφέροντος 

αντιπροσωπεύει το 17% του πληθυσμού της ΕΕ και αντιστοιχεί περίπου σε 87.000 σχολεία. 

Στα τέλη του Νοεμβρίου του 2012, σύμφωνα με την αναφορά της Επιτροπής σχετικά με την 

πρόοδο των Κρατών Μελών σχετικά με το σχεδιασμό των εθνικών δράσεων για την 

παραγωγή πολιτικών και τη λήψη μέτρων, όπως η καθιέρωση στόχων για τη μετατροπή των 

κτηρίων που ανακαινίζονται σε Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, μόνο 9 κράτη 

μέλη (BE, DK, CY, FI, LT, IE, NL, SE and UK) παρουσίασαν όπως είχε ζητηθεί τα 

αντίστοιχα σχέδια τους στην ΕΕ. Σε ότι αφορά στους πρακτικούς ορισμούς των nZEBs, μόνο 

πέντε κράτη μέλη (BE, CY, DK, IE and LT), παρουσίασαν έναν ορισμό, ο οποίος και περιείχε 

τόσο ένα αριθμητικό στόχο όσο και ένα μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δεκαπέντε 

κράτη μέλη (BE, CZ, DK, EE, FI, DE, GR, HU, IE, LV, LT, SL, SE, NL and UK) 

παρουσίασαν ενδιάμεσους στόχους για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των νέων 

κτηρίων έως το 2015, με τους περισσότερους να εστιάζουν στην ενδυνάμωση των 

κανονισμών των κτηρίων ή/και στο πιστοποιητικό της ενεργειακής απόδοσης. Ο όρος των 

nZEBs  αφήνει ένα περιθώριο στα Κράτη Μέλη να ακολουθήσουν διαφορετικές προσεγγίσεις 

και να υποστηρίξουν διαφορετικά πρότυπα, ώστε να εκπληρώσουν την Οδηγία. H οικονομική 

κρίση έχει πλήξει την πλειοψηφία των Μεσογειακών Χωρών, και έχει οδηγήσει στον 

περιορισμό της αυτοχρηματοδότησης ενώ υπογραμμίζεται η σπουδαιότητα άλλων 

χρηματοδοτικών μηχανισμών, όπως τα κεφάλαια του προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης ERDF [
27

]. 

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, σε έρευνα που έλαβε χώρα σε 354ισπανικά σχολικά 

κτίρια,διαπιστώθηκε ότι η μέση κατανάλωση ενέργειας τους κυμαίνεται μεταξύ 68-

122kWh/m2/έτος, και η θερμική συνεισφορά αντιστοιχεί στο 60-90% ενώ οι εσωτερικοί 

χώροι τους δεν πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα (χαμηλοί ρυθμοί εξαερισμού, υπερθέρμανση, 

προβλήματα με την αντανάκλαση κλπ.). Όσον αφορά τα ιταλικά σχολικά κτίρια περισσότερο 

από το 60% εξ αυτών  κατασκευάστηκαν πριν από το 1976, δηλαδή χωρίς την ισχύουσα 

ρύθμιση την σχετική με την ενέργεια, και λιγότερο από 10% χτίστηκαν μετά την έγκριση του 
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νόμου του 1991, ο οποίος είναι ο πρώτος κανονισμός στην Ιταλία που εισάγει σαφείς 

περιορισμούς όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση.Η έλλειψη της κατάλληλης ενεργειακής 

τους διαχείρισης,έχει ως συνέπεια, ακόμη και κατά τη διάρκεια των ήπιων εποχών, το 

σύστημα θέρμανσης να εξακολουθεί να λειτουργεί αλλά οι χρήστες του σχολείου να ανοίγουν 

τα παράθυρα. Η μεγάλη πλειοψηφία των σχολείων είναι δημόσια,χωρίς δυνατότητες για 

σημαντικές ανακαινίσεις,λόγω της οικονομικής κρίσηςτων τελευταίων χρόνων ενώ η 

σεισμική τους ενίσχυσηκρίνεται μεγαλύτερης προτεραιότητας από την ενεργειακή τους 

αναβάθμιση.Στη Γαλλία, έχει ήδη οριστεί ένας αριθμός στόχων για το περιβάλλον που 

εφαρμόζεται από το 2009. Τα δημόσια κτίρια πρόκειται να ανακαινιστούν για να επιτευχθεί 

μια ελάχιστη μείωση της 40% στην ενέργεια και 50% στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 

εντός 8 ετών (French NREAP, 2010).Τα πρώτα παραδείγματα επιτυχούς ενεργειακής 

ανακαίνισηςγίνονταιστο Languedoc-Roussillon.Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, 

αναπτύχθηκε μια τεχνική και χρηματοοικονομική εργαλειοθήκη, που περιέχει λεπτομερείς 

πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη, τεχνικές στρατηγικές, διαθέσιμες τεχνολογίες, 

περιφερειακές προοπτικές, δημόσιους και ιδιωτικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης και 

καλύτερες Πρακτικές σχετικά με την ανακαίνιση των σχολείων του nZEB. Διαμορφώθηκαν 

ορισμένες απαιτήσεις που σχετίζονται με το ετήσιο ενεργειακό ισοζύγιο, το μερίδιο των ΑΠΕ 

και τα θέματα IEQ για την ανακαίνιση των σχολείων MED[
28

]: 

 Απαίτηση 1: CPE-ProdRES≤ 0 Η ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (για 

θέρμανση, ψύξη, αερισμός, ζεστό νερό, μαγείρεμα, φωτισμό και συσκευές) θα πρέπει 

να εξισορροπηθεί από την τοπική παροχή ΑΠΕ. 

 Απαίτηση 2: CFE≤25kWh/m2y Η ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας (FE) (για 

όλες τις χρήσεις εκτός των ζεστού νερού χρήσης & μαγειρέματος) για την 

κλιματιζόμενη περιοχή πρέπει να είναι μικρότερη από 25kWh/m2y 

 Για θέρμανση / ψύξη και εξαερισμό: CHVAC ≤ 20kWh/m²y 

 Για Φωτισμό: Φωτισμός ≤ 5kWh /m²y 

 Απαίτηση 3: Πρέπει να διασφαλίζεται η ποιότητα του εσωτερικού αέρα (με CO2 ≤ 

1000 ppm) και ο αριθμός ωρών με εσωτερική θερμοκρασία πάνω από 28ºC πρέπει να 

είναι μικρότερος από 40 ώρες, ετησίως κατά τη διάρκεια της χρήσης. 
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4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΑΡΧΩΝ, 

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ  

Στο παρόν κεφάλαιο εντοπίζονται οι θεμελιώδεις αρχές και οι σχεδιαστικοί παράμετροι που 

οδηγούν στην κατασκευή και διαχείριση αειφόρων εκπαιδευτικών μονάδων, καθορίζονται οι 

πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολικά κτίρια που κατασκευάζονται εξαρχής αλλά 

και οι αναγκαίες επεμβάσεις βελτίωσης των ενεργειακών χαρακτηριστικών των υφιστάμενων. 

Συγκρίνοντας τις δύο καταστάσεις (νέα και παλαιά κτίρια) παρατηρεί κανείς ότι στην δεύτερη 

περίπτωση είναι καθορισμένη η θέση του κτιρίου στο οικόπεδο, ο προσανατολισμός του και 

το κέλυφος του. Αναζητούνται ωστόσο οι βελτιωτικές επεμβάσεις που θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν τα καθορισμένα χαρακτηριστικά του. Αναφέρονται τα ακόλουθα συχνά 

παραδείγματα επεμβάσεων σε υφιστάμενα σχολικά κτίρια, τα οποία θα αντιμετωπίζονταν 

κατά τον ίδιο τρόπο και στην περίπτωση που αυτά επρόκειτο να κατασκευαστούν από την 

αρχή: 

Α. Βελτίωση του φυσικού φωτισμού/ αερισμού, ώστε να καθοδηγηθεί ο φυσικός 

φωτισμός/αερισμός σε προβληματικούς χώρους είτε λόγω λάθος αρχικής επιλογής του 

προσανατολισμού σε σχέση με τις λειτουργικές του ζώνες, είτε λόγω αλλαγής χρήσης των 

λειτουργικών ζωνών κατά την οικειοποίηση του χώρου.  

Β. Επεμβάσεις φύτευσης για σκίαση και χρήση ψυχρών- υλικών σε επενδύσεις του 

περιβάλλοντα χώρου για τη βελτίωση του μικροκλίματος.  

Γ. Επεμβάσεις θερμομόνωσης στο κέλυφος και τοποθέτηση σκιάστρων στα ανοίγματα.  

Δ. Αντικατάσταση των εγκαταστάσεων των υποδομών με αποδοτικότερα, περισσότερο 

φιλικά προς το περιβάλλον, ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα (φωτιστικά σώματα, λέβητες 

πετρελαίου σε λέβητες φυσικού αερίου).     

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται το κόστος των επεμβάσεων, ο χρόνος απόσβεσης και 

τελικά να εκτιμάται το όφελος αυτών των ενεργειών. 

 

4.1 Στόχοι- Αρχές σχεδιασμού 

Στόχος είναι να διερευνηθούν τα κριτήρια αυτά που προάγουν τον αειφόρο σχεδιασμό των 

σχολικών μονάδων ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες τους σε θέρμανση, ψύξη και φωτισμό με 

φυσικό τρόπο. Το ζητούμενο είναι ο περιορισμός της κάλυψης των παραπάνω απαιτήσεων 

των σχολικών κτιρίων από τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό τους και η κατά το δυνατόν 

επίτευξη της ενεργειακής αυτονομίας τους.  
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Σε ένα πρώτο επίπεδο, για την επίτευξη της θερμικής άνεσης στους εσωτερικούς χώρους των 

σχολικών κτιρίων, επιδιώκεται η μεγιστοποίηση των ηλιακών κερδών και ο περιορισμός των 

θερμικών απωλειών του κελύφους τους το χειμώνα, και η ελαχιστοποίηση των ηλιακών 

κερδών το καλοκαίρι, μέσω του φυσικού δροσισμού, του φυσικού αερισμού και της σκίασης. 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 2.2. της  Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 καθορίζονται οι ενδεικνυόμενες 

συνθήκες κλιματισμού για τα σχολικά κτίρια, ώστε στις αίθουσες διδασκαλίας η βέλτιστη 

θερμοκρασία να είναι 20ο C το χειμώνα και 26ο C το καλοκαίρι [17]. 

Παράλληλα επιδιώκεται η αξιοποίηση των επιπέδων του φυσικού φωτισμού σε επάρκεια και 

ποιότητα, για την εξασφάλιση συνθηκών οπτικής άνεσης, ώστε να επιτελούνται 

ικανοποιητικά οι εκπαιδευτικές λειτουργίες των χώρων (γραφή, ανάγνωση κλπ. εκπαιδευτικές 

διαδικασίες). Η οπτική άνεση χαρακτηρίζεται από ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 την ποσότητα του φωτισμού που φτάνει στο επίπεδο εργασίας. Σύμφωνα με τον 

Πίνακα 2.4. της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 η ποσότητα φωτισμού που πρέπει να φτάνει 

στα επίπεδα εργασίας είναι 300 lux για τις αίθουσες των νηπιαγωγείων, των μονάδων 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 500lux για τις αίθουσες διδασκαλίας 

των μονάδων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των και 500 lux για τη βιβλιοθήκη [17]. 

 την κατανομή του φωτισμού στο χώρο εργασίας. Επιδιώκεται η μεγιστοποίηση της 

χρήσης του απαλού, ομοιόμορφου διάχυτου φυσικού φωτός σε όλους τους χώρους 

διδασκαλίας και ο περιορισμός της άμεσης εισόδου των ηλιακών ακτίνων, που είναι 

τόσο φωτεινές και ζεστές που μπορεί να δημιουργήσουν έντονη οπτική και θερμική 

δυσφορία στους χρήστες του χώρου (Εικόνα 32). 

 

Εικόνα 32: Η ηλιακή ακτινοβολία διακρίνεται σε άμεση, διάχυτη και ανακλώμενη (Πηγή: E.C., 

INNOBUILD project) 
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 την αποφυγή της θάμβωσης που δημιουργείται συνήθως από την είσοδο και την 

άμεση πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας στο επίπεδο εργασίας. Το άμεσο ηλιακό 

φως είναι υπερβολικά φωτεινό και δημιουργεί έντονες φωτοσκιάσεις στο χώρο.  

 

Επιπλέον η μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού περιορίζει την χρήση του 

τεχνητού φωτισμού κατά την διάρκεια της ημέρας, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην 

εξοικονόμηση σημαντικών ποσών ενέργειας τόσο από την ενέργεια που απαιτείται για τον 

φωτισμό, όσο και για την ψύξη (κλιματισμό) αφού η χρήση των φωτιστικών σωμάτων 

(τεχνητός φωτισμός) απελευθερώνει σημαντικά ποσά θερμικής ενέργειας. 

Επιδιώκεται ο ηλεκτροφωτισμός να λειτουργεί συμπληρωματικά του φυσικού φωτισμού, 

μέσω συστημάτων ελέγχου φωτισμού,χειροκίνητα ή με χρήση αυτοματισμών (με 

φωτοευαίσθητους αισθητήρες που καταγράφουν τα επίπεδα φωτός στο χώρο), ώστε  να 

σβήνουν τα φώτα στις περιοχές των χώρων που το φυσικό φως είναι επαρκές και να ανάβουν 

εκεί που απαιτείται. 

Ο φυσικός φωτισμόςδημιουργεί ένα ευχάριστο και ανθρώπινο εσωτερικό περιβάλλον, 

προσδιορίζει τον κύκλο της ημέρας και των εποχών, διεγείροντας σε βιολογικό επίπεδο, τις 

ορμόνες που ρυθμίζουν τα συστήματα του σώματος και τη διάθεση των χρηστών. 

Επίσης τα πλεονεκτήματα του φυσικού φωτισμού μεταφράζονται σε καλύτερες επιδόσεις των 

μαθητών στα σχολεία. Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις Η.Π.Α. έχουν δείξει ότι τα 

παιδιά επιτυγχάνουν σημαντικά καλύτερες επιδόσεις στα τεστ σε αίθουσες που έχουν φυσικό 

φωτισμό απ’ ότι σε αυτές που δεν έχουν [29]. 

Στις σχολικές αίθουσες πρέπει να επικρατούν ικανοποιητικές συνθήκες αερισμού για την 

ανανέωση και την καλύτερη ποιότητα του αέρα αλλά και για τον δροσισμό τους. Μέσω του 

φυσικού αερισμού είναι δυνατόν να απομακρυνθεί η θερμότητα από το κτίριο κι αυτό 

επιτυγχάνεται είτε με τον διαμπερή αερισμό (Εικόνα 33) από τα ανοίγματα του σε όλη τη 

διάρκεια του έτους, είτε μέσω του φαινομένου του ελκυσμού (Εικόνα 34) κατά τους 

χειμερινούς μήνες. Το φαινόμενο του φυσικού ελκυσμού στηρίζεται στην κίνηση του θερμού 

αέρα προς το υψηλότερο σημείο του δωματίου και την έξοδο του από την οροφή και 

οφείλεται στη θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ του ζεστού αέρα στο εσωτερικό του κτιρίου 

και του ψυχρού αέρα στο εξωτερικό του. 

Τέλος, για την εξασφάλιση της ακουστικής άνεσης οι αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να είναι 

απομονωμένες ηχητικά από τον θορυβώδη αστικό ιστό, ώστε οι μαθητές και οι διδάσκοντες 

να μπορούν να παραμένουν συγκεντρωμένοι στην εκπαιδευτική τους λειτουργία. 
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Εικόνα 33: Φυσικός διαμπερής αερισμός σε κτίριο 

 

Πηγή: E.C., INNOBUILDproject 

Εικόνα 34: Φυσικός αερισμός μέσω ελκυσμού 

 

Πηγή: E.C., INNOBUILDproject 

 

Οι παραπάνω αρχές σχεδιασμού υποστηρίζονται με την εφαρμογή- ενσωμάτωση στο 

σχεδιασμό (παθητικών- ηλιακών, ενεργητικών- ηλιακών, υβριδικών συστημάτων και ΑΠΕ). 

 

4.1.1 Παθητικά ηλιακά συστήματα 

Τέτοια συστήματα είναι τα δομικά στοιχεία ενός κτιρίου που βοηθούν την καλύτερη, άμεση ή 

έμμεση, εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας για τη θέρμανση ή το δροσισμό του κτιρίου. Τα 

παθητικά ηλιακά συστήματα αναφέρονται στις τεχνικές που είναι δυνατόν να εφαρμοστούν 

κατά τον σχεδιασμό (βιοκλιματικός σχεδιασμός), λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τα χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής: κλίμα, μορφολογία εδάφους, βλάστηση, 

υδάτινα στοιχεία. 

2. Τα χαρακτηριστικά της περιοχής του σχεδιασμού: μικροκλίμα, περιβάλλον χώρος. 

3. Το κτιριολογικό πρόγραμμα, δηλαδή την διαμόρφωση των λειτουργικών ζωνών  – 

χρήσεων του κτιρίου  

 

και που οδηγούν σε επιλογές, όσον αφορά: 

1. την χωροθέτηση του σχολικού κτιρίου στο οικόπεδο 

2. τον προσανατολισμό του σχολικού κτιρίου 

3. την μορφή του κτιρίου (γεωμετρία, διάταξη χώρων του) και των επιμέρους στοιχείων 

του (θέση και διάταξη ανοιγμάτων). 

4. τα υλικά κατασκευής του κελύφους του, όπως μόνωση των δομικών στοιχείων 

(αδιαφανών και διαφανών), χρήση οικολογικών- φιλοπεριβαλλοντικών υλικών, 

σκιάστρων, φυτεμένου δώματος.  
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5. την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του και την ένταξη του στο ευρύτερο 

αστικό πλέγμα. (Φυτεύσεις σε αριθμό και είδος για επίτευξη χαμηλότερων 

θερμοκρασιών, επιθυμητών σκιάσεων, απορροφητικότητα εδάφους). 

για την βέλτιστη αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, του φυσικού φωτισμού και του 

ανέμου. 

 

4.1.2 Υβριδικά συστήματα 

Τα υβριδικά συστήματα είναι παθητικά ηλιακά συστήματα που κάνουν χρήση μηχανικών 

μέσων με πολύ μικρή κατανάλωση ενέργειας (μεγαλύτερη από αυτή που εξοικονομούν) και 

ενσωματώνονται είτε στο κέλυφος του κτιρίου είτε αποτελούν τμήμα των υποστηρικτικών 

υποδομών του, όπως περιγράφονται παρακάτω (πχ. ηλιακή καμινάδα με ανεμιστήρα). Ένα 

τέτοιο σύστημα αποτελούν και οι ανεμιστήρες οροφής. Ένας ανεμιστήρας ονομαστικής 

ισχύος 100- 200W, τοποθετημένος στο κέντρο της κάθε αίθουσας, με συνδυασμό επαρκούς 

σκίασης και αερισμού, αρκεί για να εξασφαλίσει συνθήκες  θερμικής άνεσης κατά την 

διάρκεια όλης της ημέρας.      

 

4.1.3 Ενεργητικά ηλιακά συστήματα 

Τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα συλλέγουν την ηλιακή ακτινοβολία, και στη συνέχεια τη 

μεταφέρουν με τη μορφή θερμότητας σε νερό, σε αέρα ή σε κάποιο άλλο ρευστό. Μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε απαιτείται θερμότητα χαμηλής θερμοκρασιακής στάθμης.Η 

πλέον διαδεδομένη εφαρμογή των συστημάτων αυτών είναι οι ηλιακοί συλλέκτεςγια την 

παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. 

 

4.1.4 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) 

Ανανεώσιμη ενέργεια, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/77/ΕΚ, είναι η ενέργεια που αντλείται 

από πηγές, οι οποίες δεν εξαντλούνται ή αντικαθίστανται, όπως η αιολική, η ηλιακή, η 

υδροηλεκτρική, η γεωθερμική και η ενέργεια από βιομάζα. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα των 

Α.Π.Ε. εστιάζονται στο ότι είναι ανεξάντλητες, εγχώριες, φιλικές προς το περιβάλλον, 

συμβάλουν στη μείωση της εξάρτησης από μη ανανεώσιμους ενεργειακούς πόρους, έχουν 

χαμηλό κόστος που δεν επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της διεθνούς οικονομίας και 

ειδικότερα των τιμών των συμβατικών καυσίμων και μειώνουν τις απώλειες από τη μεταφορά 

ενέργειας. Ενώ τα μειονεκτήματα τους είναι ομικρός συντελεστής απόδοσης (της τάξης του 

30%), ενώ η παροχή και απόδοση της ενέργειας τους εξαρτάται από την εποχή του έτους 

αλλά και από το γεωγραφικό πλάτος και το κλίμα της περιοχής στην οποία εγκαθίστανται.  
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Η χωροθέτηση έργων ΑΠΕ προϋποθέτει την καθιέρωση κανόνων και κριτηρίων 

χωροθέτησης που να επιτρέπουν τη δημιουργία βιώσιμων εγκαταστάσεων ΑΠΕ , την 

αρμονική ένταξη τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και στο τοπίο, αλλά και την 

δημιουργία αποτελεσματικού μηχανισμού χωροθέτησης τους, ώστε να επιτυγχάνεται η 

ανταπόκριση στους στόχους των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Τα κριτήρια αυτά 

διακρίνονται σε περιβαλλοντικά, οικονομικά, τεχνικά και κοινωνικά. Τα περιβαλλοντικά 

κριτήρια θέτουν όρια αποστάσεων από τις προστατευόμενες περιοχές, τα επιφανειακά ύδατα, 

τις περιοχές ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος και των χρήσεων γης. Τα οικονομικά 

κριτήρια ορίζουν όρια για την απόσταση από το οδικό δίκτυο και από το δίκτυο παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας. Τα τεχνικά κριτήρια θέτουν όρια σχετικά με την ταχύτητα του ανέμου, 

το υψόμετρο και την κλίση του εδάφους. Ενώ τα κοινωνικά κριτήρια εξετάζουν τα όρια από 

τις κατοικημένες περιοχές και τα αεροδρόμια.[30]. 

 

4.2 Η απο-δόμηση του σχολικού κτιρίου 

Η απο-δόμηση του σχολικού κτιρίου ή διαφορετικά η ανάλυση της λειτουργικής του δομής, 

αφορά τα δομικά στοιχεία που το συνθέτουν, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: 

 

4.2.1 Πρώτο στοιχείο: Οικόπεδο 

Αναφέρεται στα μορφολογικά χαρακτηριστικά (κλίμα, ανάγλυφο εδάφους, άνεμοι, νερό), 

στις διαστάσεις και τον προσανατολισμό- θέες του χώρου- τόπου που πρόκειται να 

τοποθετηθεί το κτίριο αλλά και στη σύνδεση- σχέση του με το ευρύτερο αστικό πλέγμα. 

 

4.2.1.1  Χωροθέτηση του σχολικού κτιρίου στο οικόπεδο 

Επιλέγεται η χωροθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο με τα κριτήρια του καλού φυσικού 

φωτισμού στις αίθουσες διδασκαλίας, την μεγιστοποίηση των ηλιακών κερδών τον χειμώνα, 

την εξασφάλιση σκίασης τους θερινούς μήνες, τον διαμπερή αερισμό βάσει των ανέμων της 

περιοχής και τέλος της απομόνωσης από τους εξωτερικούς θορύβους (Εικόνες 52, 59). 

 

4.2.1.2  Προσανατολισμός του σχολικού κτιρίου στο οικόπεδο 

Για το γεωγραφικό πλάτος της χώρας μας, ο ορθός προσανατολισμός των σχολικών αιθουσών 

είναι ο νότιος, καθώς εξασφαλίζει την μέγιστη εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία τον χειμώνα 

και επάρκεια φυσικού φωτισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους [31]. Για να αποφευχθεί το 

φαινόμενο της θάμβωσης, απαιτείται η πρόβλεψη διατάξεων εκτροπής του άμεσου φυσικού 

φωτισμού προς την οροφή για την κατάλληλη, ομοιόμορφη διάχυση του (Εικόνα 35 α, β, γ). 
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Εικόνα 35: Αποφυγή του φαινομένου της θάμβωσηςμε ανακλαστικά ράφια (α) εκατέρωθεν, (β) εξωτερικά 

του ανοίγματος και (γ) με φεγγίτη οροφής σε κατάλληλη θέση (Πηγή: Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20702-5/2010) 

   

α β γ 

 

Επίσης απαιτείται το καλοκαίρι πρόβλεψη σκίασης για την αποτροπή της υπερθέρμανσης των 

όψεων (Εικόνες 42, 49β). Ταυτόχρονα η επιλογή αυτή του νότιου προσανατολισμού παρέχει 

τη δυνατότητα πλήρους σκίασης με μικρές σχετικά οριζόντιες προεξοχές κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες. Ο βόρειος προσανατολισμός ενδείκνυται κυρίως για τα σταθερά 

επίπεδα του έμμεσου, διάχυτου φυσικού φωτισμού του καθώς και για τις μηδενικές 

απαιτήσεις σκίασης. Ωστόσο τον χειμώνα οι θερμικές απώλειες είναι μεγαλύτερες και τα 

θερμικά κέρδη μικρότερα. Στην περίπτωση των επιμηκών κατόψεων των σχολείων, όπου οι 

αίθουσες είναι προσανατολισμένες στον βορά και ο διάδρομος που οδηγεί σε αυτές κατά 

μήκος του νότιου αναπτύγματος, ενδείκνυται η χρήση παθητικών ηλιακών συστημάτων, όπως 

η προσάρτηση θερμοσιφωνικών πανέλων στην εξωτερική νότια όψη (Εικόνα 36α)ή η 

διαμόρφωση διαδρόμου- θερμοκηπίου (Εικόνα 36β) [31]. 

Εικόνα 36: (α) Προσάρτηση θερμοσιφωνικών πανέλων και (β) διαμόρφωση διαδρόμου θερμοκηπίου 

(Πηγή:E.C., INNOBUILDproject) 

 

α 

 

β 
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Ο δυτικός και ανατολικός προσανατολισμός πρέπει να αποφεύγονται για την ανάπτυξη των 

αιθουσών, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, που αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί, πρέπει να 

προβλέπονται κατακόρυφα σκίαστρα(Εικόνα 42) [31].    

 

4.2.2 Δεύτερο στοιχείο: Κέλυφος 

Αναφέρεται στο κτίριο και στην επιλογή της μορφής του (γεωμετρία, διάταξη κάτοψης, 

διαστάσεις, γενική σύνθεση των επιμέρους στοιχείων του). 

Ο επιθυμητός προσανατολισμός των αιθουσών μπορεί επίσης να επιτευχθεί με την 

κατάλληλη επιλογή της μορφής του κτιρίου. Διακρίνονται οι εξής τύποι κάτοψης:  

1. Επιμήκης κάτοψη κατά μήκος του άξονα ανατολής- δύσης με διάδρομο στον βορρά και 

αίθουσες στο νότο. 

2. Επιμήκης κάτοψη κατά μήκος του άξονα ανατολής- δύσης με διάδρομο στον νότο και 

αίθουσες στο βορρά. Στην περίπτωση αυτή οι αίθουσες διδασκαλίας του ανώτερου 

όροφο του κτιρίου είναι δυνατόν, με την κατάλληλη διαμόρφωση της στέγης (κατασκευή 

φεγγιτών) να δεχθούν  ηλιασμό από το νότο(Εικόνα 37). Το ίδιο μπορεί επίσης να 

ισχύσει και στην πρώτη περίπτωση για την βελτίωση των επιπέδων του φωτισμού στις 

αίθουσες του τελευταίου ορόφου.  

 

Εικόνα 37: Διατάξεις ανοιγμάτων οροφής- φεγγίτες (Πηγή: Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20702-5/2010) 

 

3. Επιμήκης κάτοψη κατά μήκος του άξονα ανατολής- δύσης με διάδρομο στο μέσο και 

ανάπτυξη τω αιθουσών εκατέρωθεν. Στην περίπτωση αυτή ενδείκνυται η υπερύψωση ή 

υποβιβασμός της οροφής του διαδρόμου με την παράλληλη κατασκευή φεγγιτών, για τον 

αμφίπλευρο φωτισμό των αιθουσών του τελευταίου ορόφου (Εικόνες 39, 40).    

4. Σχεδόν τετράγωνη κάτοψη με κεντρικό ηλιακό αίθριο και γύρω από αυτό ανάπτυξη 

ανοιχτού διαδρόμου που οδηγεί στις αίθουσες. Εκτός από τις δυνατότητες ηλιασμού και 

φωτισμού που επιτυγχάνονται με ένα κεντρικό αίθριο, επισημαίνεται η πρόβλεψη ώστε 
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να είναι ανοιγόμενο για να επιτυγχάνεται δροσισμός μέσω του διαμπερή αερισμού ή ο 

νυχτερινός αερισμός (λειτουργία ηλιακής καμινάδας) για την αποφόρτιση του κελύφους 

από την θερμοκρασία που έχει συσσωρευτεί κατά την διάρκεια της ημέρας (ροη 

θερμότητας προς τον εξωτερικό ψυχρότερο χώρο) (Εικόνα 38).   

 

Σε καθεμιά από τις παραπάνω 1, 2, 4 περιπτώσεις κατόψεων, τα επίπεδα της ομοιόμορφης 

κατανομής του φυσικού φωτισμού, είναι δυνατόν να βελτιωθούν με αμφίπλευρα ανοίγματα 

στις αίθουσες, είτε στην οροφή τους, είτε προς την πλευρά του διαδρόμου. 

 

Εικόνα 38:Αερισμός σε κτίριο με κεντρικό αίθριο (Πηγή: E.C., INNOBUILD project) 

 

Εικόνα39: Secondary School Ergolding, Behnisch, Behnisch & Partner 

  

(Πηγή: http://behnisch.com/work/projects/0871) 
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Εικόνα40: Τομή του Nursery & Primary School, Perpignan, France (Πηγή: Yannas, 1994) 

 

Η ηλιακή ακτινοβολία εισέρχεται στους εσωτερικούς χώρους και τους θερμαίνει κυρίως μέσα 

από τα ανοίγματα (παράθυρα). Άρα για την αποτελεσματική αξιοποίηση της ηλιακής 

ενέργειας, θα πρέπει να υπάρχουν επαρκή σε αριθμό και επιφάνεια ανοίγματα, σωστά 

προσανατολισμένα.  

 

4.2.3 Τρίτο στοιχείο: Ανοίγματα 

Ο ρόλος των ανοιγμάτων στο κέλυφος του κτιρίου είναι καθοριστικός για τον σχεδιασμό 

του φυσικού φωτισμού και την καθοδήγηση του στο εσωτερικό του, ώστε να επιτελεστούν οι 

λειτουργίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε αυτό. Ιδιαίτερα στη λειτουργία των 

σχολικών κτιρίων, ο φυσικός φωτισμός είναι η καθοριστικότερη παράμετρος που καθοδηγεί 

στον σχεδιασμό της τελικής μορφής του κελύφους τους.  

Ο ρόλος των σκιάστρων, των ανακλαστήρων- ραφιών φωτισμού και των προβόλων στα 

ανοίγματα (Εικόνες 41, 43α,β,γ) θεωρείται καθοριστικός για την μεγαλύτερη διείσδυση του 

φυσικού φωτισμού στους εσωτερικούς  χώρους του κελύφους και την ομοιόμορφη κατανομή 

του. Τα σκίαστρα διακρίνονται σε εσωτερικά ή εξωτερικά, με οριζόντια ή κατακόρυφη 

διάταξη, κινητά ή σταθερά [29]. Η επιλογή τους εξαρτάται από τον προσανατολισμό της 

όψης του ανοίγματος, στο οποίο πρόκειται να τοποθετηθούν. Η εξωτερική σκίαση είναι πιο 

αποτελεσματική διότι πραγματοποιείται πριν εισέλθει η ηλιακή ακτινοβολία στο κέλυφος και 

εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του μέσω των υαλοπινάκων.  
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Εικόνα 41: Σχεδιασμός ανοιγμάτων και φυσικός  φωτισμός (Πηγή: E.C., INNOBUILD project) 

 

Επίσης τα κινητά σκίαστρα προτιμώνται καθώς χρησιμοποιούνται μόνο όταν αυτό είναι 

επιθυμητό (αποφυγή ανεπιθύμητης ηλιακής ακτινοβολίας), ανεξάρτητα της εποχής ή της 

ώρας. Τα οριζόντια εξωτερικά σταθερά σκίαστρα προτείνονται για τον νότιο 

προσανατολισμό και μπορεί να έχουν είτε την μορφή προβόλου, είτε ανακλαστικών ραφιών, 

είτε περσίδων. Η δε γωνία που σχηματίζεται μεταξύ του εξωτερικού σκιάστρου και του 

κατωφλιού του ανοίγματος να είναι 55
ο
 για γεωγραφικό πλάτος 40

ο
 (Θεσσαλονίκης).  

Τα κατακόρυφα εξωτερικά σταθερά σκίαστρα προτείνονται για ανατολικό και δυτικό 

προσανατολισμό. Η δε γωνία που σχηματίζουν οι περσίδες σε κάτοψη, με τις ακτίνες του 

ήλιου να είναι 55
ο
 για όλα τα γεωγραφικά πλάτη (Εικόνα 42) [29]. 

 

Εικόνα 42: Κατακόρυφα εξωτερικά σκίαστρα στο Anna-Freud School Berlin, Behnisch, Behnisch & 

Partner (Πηγή: http://behnisch.com/work/competitions/1398) 
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Εικόνα 43: Άνοιγμα με (α) ηλιακό ράφι, (β) διατάξεις σκίασης και (γ) πρόβολο (Πηγή: E.C., INNOBUILD 

project) 

 

α        β   γ 

 

 

Ένας τύπος ανοιγμάτων οροφής, που κατασκευάζονται για τον φυσικό αερισμό του χώρου 

είναι η ηλιακή καμινάδα και ο πύργος ψύξης (καμινάδα αερισμού) [29]. Η αρχή 

λειτουργίας της ηλιακής καμινάδας(Εικόνα 44α) βασίζεται στο φαινόμενο ελκυσμού 

(φαινόμενο Venturi).  Ο εντός της καμινάδας εγκλωβισμένος αέρας υπερθερμαίνεται (σε 

σχέση με τον εσωτερικό αέρα του κτιρίου) από την παγίδευση των ηλιακών ακτινών μέσω 

του υαλοστασίου (κατασκευάζεται με υαλοπίνακα στη νότια ή τη νοτιοδυτική πλευρά του 

κτιρίου) και οδηγείται από την καμινάδα προς την σχεδιασμένη κορυφή, δημιουργώντας 

υποπίεση χαμηλότερα.  

Ο θερμός αέρας διαφεύγει από την κορυφή της καμινάδας και αντικαθίσταται με φρέσκο 

αέρα από τα ανοίγματα. Εφαρμόζεται κυρίως τους θερμούς μήνες αλλά εάν συνδυαστεί με 

κατάλληλη διάταξη ανεμιστήρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη θέρμανση του χώρου 

κατά τους χειμερινούς μήνες, ώστε ο ζεστός αέρας που παράγεται στην ηλιακή καμινάδα να 

οδηγηθεί μέσα στο κτίριο. 

Ο πύργος ψύξης (Εικόνα 44β) χρησιμοποιεί τη δυναμική του ανέμου. Πρόκειται για 

καμινάδα στην οροφή του κτιρίου, το τελευταίο κομμάτι της οποίας κατασκευάζεται ώστε να 

είναι ανοιχτό από όλες τις πλευρές και σε όλες τις διευθύνσεις του ανέμου. Κατά συνέπεια 

εκεί παγιδεύεται η ροή του ανέμου και διάμεσου καναλιού οδηγεί τον εξωτερικό αέρα στους 

εσωτερικούς χώρους του κτιρίου. Όταν δεν υπάρχουν τοπικοί άνεμοι ο χώρος μπορεί να 

αεριστεί με το φαινόμενο του ελκυσμού και να λειτουργήσει ως ηλιακή καμινάδα. 
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Εικόνα 44: Φυσικός αερισμός σε κτίριο, (α) ηλιακή καμινάδα, (β) πύργος ψύξης, (γ) Πολυτεχνική Σχολή, 

De Montford University, Μεγ. Βρετανία (Πηγή: E.C., INNOBUILD project) 

α                                      β                                         γ 

 

 

4.2.3.1  Επιλογές χαρακτηριστικών των διαφανών στοιχείων των ανοιγμάτων 

Επιλέγεται η χρήση διπλών υαλοπινάκων διότι παρέχουν πολύ υψηλότερη αντίσταση στη ροή 

θερμότητας απ’ ότι τα μονά τζάμια και εξασφαλίζουν υψηλότερη θερμοκρασία επιφάνειας. 

Οι απώλειες θερμότητας μπορούν να μειωθούν μέχρι και 80% σε σύγκριση με τους απλούς 

υαλοπίνακες. Επίσης εμφανίζουν μεγαλύτερη αεροστεγανότητα και αποτρέπουν την 

διείσδυση των κρύων ρευμάτων τον χειμώνα. 

Με τη χρήση υαλοπινάκων υψηλής απόδοσης φιλτράρεται η προσπίπτουσα ηλιακή 

ακτινοβολία, επιτρέποντας την είσοδο του φυσικού φωτός αλλά απορρίπτοντας ένα μεγάλο 

μέρος της ακτινοβολίας στο υπέρυθρο μέρος του φάσματος, μειώνοντας έτσι την απολαβή 

της θερμότητας. Τα διπλά τζάμια, με χαμηλό συντελεστή εκπομπής/ ακτινοβολίας (low-e), 

έχουν πολύ καλή θερμική και οπτική απόδοση. 

Επιλέγονται προφιλ με θερμοδιακοπήγια βέλτιστα θερμικά αποτελέσματα και προστασία 

κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Στα πλαίσια παραθύρων προτιμώνται ξύλινα κουφώματα ή 

ξύλου- αλουμινίου, αντί των πλαισίων από PVC. 

 

4.2.4 Τέταρτο στοιχείο: Επίπεδα 

Αναφέρεται στα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν την κύρια δομή του κελύφους και 

αποτελούνται από τα κατακόρυφα αδιαφανή επίπεδα, τους τοίχους και τα οριζόντια αδιαφανή 

επίπεδα, τα δάπεδα, την οροφή ή στέγη. Ο ρόλος των στοιχείων αυτών είναι πολύ σημαντικός 

για την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής άνεσης, και στην μόνωση τους πρέπει να δίνεται 

μεγάλη σημασία, καθώς αποτελούν το περίβλημα- όριο από το οποίο γίνεται η μεταφορά 

θερμότητας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Η θερμομόνωση των κατακόρυφων 

επιπέδων μπορεί να εφαρμοστεί είτε εξωτερικά (Εικόνα 45), είτε εσωτερικά και περιβάλλει 

όλα τα φέροντα στοιχεία (τούβλο ή σκυρόδεμα). Η εξωτερική θερμομόνωση ενδείκνυται ως 

καλύτερη τεχνικά λύση, όχι τόσο ως προς την απόδοση της αλλά ως προς την προστασία του 
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εξωτερικού κελύφους από τις καιρικές μεταβολές και διότι εξασφαλίζει μικρότερες 

διακυμάνσεις εσωτερικών θερμοκρασιών. Αρκεί να γίνεται από μη υδρόφιλα υλικά. Η 

περίπτωση της εσωτερικής θερμομόνωσης κυρίως επιλέγεται σε επεμβάσεις υφιστάμενων 

κτιρίων που δεν είναι τεχνικά εφικτή η εφαρμογή της εξωτερικής θερμομόνωσης. Κυρίως 

παρουσιάζει το βασικό μειονέκτημα της συμπύκνωσης υδρατμών στο εσωτερικό μέρος των 

τοίχων. Η θερμομόνωση της εσωτερικής τοιχοποιίας συμβάλλει στην εξοικονόμηση 

ενέργειας ετησίως σε ποσοστό 57% για την Α κλιματική ζώνη, 38% για την Β και 27% για 

την Γ, ενώ η θερμομόνωση της εξωτερικής τοιχοποιίας επιφέρει εξοικονόμηση ενέργειας 

ετησίως σε ποσοστό 42% για την Α κλιματική ζώνη, 24% για τη ζώνη Β και 17% για τη ζώνη 

Γ [30]. Η θερμομόνωση ανάμεσα σε δύο σειρές τούβλων δύναται να εφαρμοστεί μόνο σε νέα 

κτίρια. Απαιτεί μεγάλη προσοχή στο στάδιο της κατασκευής, διότι στις επιφάνειες επαφής 

διαφορετικών υλικών, μπορεί να αφήσει πλήθος θερμογεφυρών, αμόνωτων τμημάτων, που να 

επιτρέπουν τις θερμικές απώλειες. Στις ενεργειακές αναβαθμίσεις των παλαιών κτιρίων 

ενδείκνυται η λύση των σύνθετων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης της τοιχοποιίας 

(Εικόνα 46 α, β). 

Σε κάθε περίπτωση το πάχος της θερμομόνωσης, προκύπτει μετά από υπολογισμούς, ώστε να 

επιτυγχάνεται τιμή συντελεστή θερμοπερατότητας U (W/m2K) μικρότερη ή ίση από τη 

μέγιστη, όπως αυτή ορίζεται για την κάθε κλιματική ζώνη.  

 

Εικόνα 45: Εξωτερική θερμομόνωση τοίχου (Πηγή: οδηγός ΚΑΠΕ) 
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Εικόνα 46: Σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας (α), (β)- συναρμογή ισογείου με   

υπόγειο (α) (Πηγή: https://www.fibran.gr) 

 

                                                                              α                                                 β                

 

 

Όσον αφορά την θερμομόνωση των οριζόντιων επιπέδων, και ειδικότερα την θερμομόνωση 

οροφής, επιλέγεται η εξωτερική θερμομόνωση, έναντι της εσωτερικής διότι προστατεύει την 

κατασκευή από καταστροφές λόγω μεγάλων διακυμάνσεων της θερμοκρασίας κατά τη 

διάρκεια του χρόνου και λόγω της διατήρησης της θερμικής μάζας στο εσωτερικό του 

κτιρίου, συμβάλλει στη θερμική άνεση το καλοκαίρι.Η απόδοση της μόνωσης οροφής, σε 

κάθε περίπωση, είναι μικρή, λόγω της μικρής της επιφάνειας, ανερχόμενη σε ποσοστό 8% για 

την Α κλιματική ζώνη, 7% για τη Β κλιματική ζώνη και 5% για τη Γ [31]. Διακρίνονται δύο 

τύποι εξωτερικής θερμομόνωσης δωμάτων, αυτή που τοποθετείται κάτω από τη στεγανωτική 

στρώση και, συνήθως, πάνω από ένα λεπτό φράγμα υδρατμών για την αποφυγή 

συμπυκνώσεων εντός της μάζας της, και η «ανεστραμμένη» θερμομόνωση η οποία 

τοποθετείται πάνω από την στεγανωτική στρώση. Στην δεύτερη περίπτωση προστατεύεται 

από πάνω με υλικά μη διαπερατά, ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία και με αντίσταση 

στην υφαρπαγή (π.χ. στρώση από τεχνητές ή φυσικές λιθόπλακες εν ξηρώ τοποθετημένες ή 

στρώση καταλλήλου πάχους από εμφανές θραυστό υλικό).  

Γενικά τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα δώματα πρέπει να είναι αδιαπέραστα από το 

νερό (μη υδρόφιλα). Το πάχος της θερμομονωτικής στρώσης της οροφής μπορεί να είναι, για 

τη ζώνη Γ, 5 – 7 εκ., ενώ για τις ζώνες Β και Α επαρκεί πάχος 5 εκ. (Εικόνα 47) [31]. 
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Εικόνα 47: Αντεστραμμένο δώμα- φυτεμένο δώμα (Πηγή: https://www.fibran.gr) 

 

Εικόνα 48: Ξύλινη κεραμοσκεπή με υδροροή με  εξωτερική θερμομόνωση 

 

 

Η εσωτερική θερμομόνωση ενδείκνυται μόνο στην περίπτωση των στεγών, εάν υπάρχει 

ταβάνι τότε αυτή τοποθετείται εντός του πρισματικού χώρου της στέγης, θεωρούμενου ως 

ενδιάμεσου θερμοθαλάμου, διαφορετικά τοποθετείται πάνω από το πέτσωμα και το σχετικό 

φράγμα υδρατμών και κάτω από την στεγανωτική στρώση (Εικόνα 48). 

Μία ακόμη μορφή θερμομόνωσης οροφής αποτελεί το φυτεμένο δώμα. Σε πολλές 

περιπτώσεις, σε οικόπεδα με έντονη κλίση, ως αποτέλεσμα διαχείρισης των μεγάλων 

υψομετρικών διαφορών και ομαλής μετάβασης μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων 

λειτουργίας του κτιρίου (εσωτερικών- εξωτερικών), μπορεί να αποτελεί συνέχεια του αύλειου 

χώρου, ενισχύοντας το πράσινο του δομημένου περιβάλλοντος. Το καλοκαίρι λόγω της σκιάς 

που δημιουργούν τα φυτά στην επιφάνεια του, εμποδίζει την προσπίπτουσα ακτινοβολία να 
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φτάσει στο κέλυφος του κτιρίου και να το θερμάνει. Επίσης λόγω της εξατμισοδιαπνοής των 

φυτών, συμβάλλει στην βελτίωση του μικροκλίματος.  

Κατά την κατασκευή του απαιτείται αρκετή προσοχή στη μόνωση του δώματος, ιδιαίτερα στη 

στεγάνωση. Η διείσδυση των ριζών των φυτών μπορεί να προκαλέσει καταστροφές στο 

περίβλημα του κτιρίου, κυρίως λόγω κατασκευαστικών αστοχιών της μόνωσης, που σε 

συνδυασμό με την άρδευση του φυτεμένου δώματος και την απορροή των ομβρίων, δύναται 

να δημιουργήσουν υγρασία σε τμήματα της οροφής και των τοίχων. Η λύση αυτή δεν μπορεί 

εύκολα να εφαρμοστεί σε υφιστάμενα κτίρια, διότι πρέπει να έχει προηγηθεί- προβλεφθεί ο 

υπολογισμός της φέρουσας ικανότητας της πλάκας της οροφής για τα φορτία του κήπου. Η 

επιλογή των φυτών πρέπει να είναι ένας συνδυασμός αυτών που έχουν δυνατότητες 

ανάπτυξης σε δώμα και των ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών της περιοχής (Εικόνα 

49α). 

 

Εικόνα 49:(α) Φυτεμένο δώμα, φωτοβολταϊκά στην οροφή και (β) ξύλινη επένδυση στην όψη του 

Children'sDaycareCenteronSchwetzingerTerrasse, Behnisch, Behnisch&Partner (Πηγή: 

http://behnisch.com/work/projects/0726) 

 

α 

 

 

β 

Ένα ακόμη σύστημα θερμομόνωσης αποτελεί και η δικέλυφη όψη. Οι όψεις επενδύονται με 

πλέγμα ξύλου, ενώ διαμορφώνεται ένα κενό της τάξης των 5 εκ. μεταξύ της παλιάς όψης και 

της καινούριας επιδερμίδας του κτιρίου. Το κενό αυτό επιτρέπει την κυκλοφορία αέρα και 

επομένως τη φυσική έμμεση μόνωση του κτιρίου, ελαττώνοντας στο ελάχιστο την επιφάνεια 

της όψης με άμεση ηλιακή πρόσπτωση (σκίαση), ενώ δημιουργεί μικροκλίμα μεταξύ της 

υπάρχουσας όψης και της επένδυσης (Εικόνες 49β, 50, 51). 

Γενικότερα ένα κέλυφος μπορεί να μονωθεί με δομικά συστήματα όπως διπλά πατώματα με 

κενό ή διπλούς τοίχους με κενό. Επίσης η παρεμβολή υπαιθρίων ή ημιυπαιθρίων χώρων, 

http://behnisch.com/work/projects/0726
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μεταξύ των μονάδων του κτιρίου, συμβάλλει στην κτιριακή μόνωση καθώς διαμορφώνονται 

ζώνες θερμικής μετάβασης και ελαττώνονται τα θερμικά ποσά που μεταφέρονται από τον ένα 

χώρο στον άλλο (Εικόνα 52 α, β). 

Εικόνα 50: Άποψη του Children's Daycare Center on Schwetzinger Terrasse, Behnisch, Behnisch & 

Partner (Πηγή: http://behnisch.com/work/projects/0726) 

 

 

 

Εικόνα 51: Επένδυση με ξύλο στις όψεις και σκίαση της αυλής των σχολικών μονάδων του Lycéefranco-

allemand, Buc, France, Behnisch, Behnisch&Partner (Πηγή: http://behnisch.com/work/projects/1303) 

 

Εικόνα 52: Σκίαστρα στην οροφή της αυλής στο Lycéefranco-allemand (α) όψη, (β) διάγραμμα κάλυψης, 

Buc, France, Behnisch, Behnisch&Partner(Πηγή: http://behnisch.com/work/projects/1303) 

α                                                                                           β 

 

http://behnisch.com/
http://behnisch.com/work/projects/1303
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4.2.4.1 Επιλογές χαρακτηριστικών των αδιαφανών στοιχείων 

Οι τοίχοι, οι οροφές και γενικότερα όλες οι επιφάνειες που μπορούν να αντανακλούν το φως, 

ενδείκνυται να βάφονται σε λευκούς ή ανοιχτόχρωμους χρωματισμούς, ενώ τα έντονα 

χρώματα συνιστάται να χρησιμοποιούνται σε μικρότερες επιφάνειες. 

Όσον αφορά την επιλογή των υλικών, ενδείκνυται η χρήση των οικολογικών, αυτών δηλαδή 

που έχουν φιλοπεριβαλλοντικά χαρακτηριστικά, ή αλλιώς μικρό οικολογικό αποτύπωμα (δεν 

απαιτούν μεγάλη ενέργεια ούτε μολύνουν το περιβάλλον κατά την παραγωγή τους, δεν είναι 

τοξικά ή επικίνδυνα για την υγεία και είναι ανακυκλώσιμα ή επαναχρησιμοποιήσιμα). 

Ορισμένα δομικά υλικά διαθέτουν οικολογική σήμανση, αλλά παράλληλα υπάρχουν 

διάφορες οδηγίες- προτάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την προτίμηση ή αποφυγή της χρήση 

κάποιων υλικών. 

Τα σπουδαιότερα οικολογικά μονωτικά υλικά είναι το λιναρόμαλλο, το ρολό από 

υπολείμματα βαμβακιού και ο διογκωμένος φελλός. Μεγάλη ενέργεια για την παραγωγή τους 

απαιτούν η πολυουραιθάνη (1000 ÷1200 kWh/m3) και η  πολυστερίνη (450 ÷ 850 kWh/m3), 

ενώ ο διογκωμένος φελλός απαιτεί μόνο 80 ÷ 90 kWh/m3 [31]. 

Για να διατηρήσει ένα θερμομονωτικό υλικό τις ιδιότητες του (θερμομονωτική ικανότητα), 

πρέπει να προστατευτεί από την υγρασία. Ιδιαίτερα υδρόφιλο θερμομονωτικό υλικό, που 

επηρεάζεται δηλαδή από την υγρασία, είναι ο υαλοβάμβακας. Αντίθετα, ο πετροβάμβακας ή 

η εξιλασμένη πολυστερόλη υψηλής πυκνότητας εμφανίζουν σημαντική αντίσταση στην 

πρόσληψη της υγρασίας. 

 

4.2.5 Πέμπτο στοιχείο: Υποδομές 

Αναφέρονται σε όλα τα υποστηρικτικά δίκτυα εγκαταστάσεων του κελύφους, κυρίως  

ηλεκτρομηχανολογικών, απαραίτητων για τις λειτουργίες του κτιρίου (φωτισμού, θέρμανσης, 

ψύξης, αερισμού).  

 

4.2.5.1 Φωτισμός 

Αποτελείται από το δίκτυο της εγκατάστασης του τεχνητού φωτισμού, τους αγωγούς που 

μεταφέρουν το ηλεκτρικό ρεύμα, τους διακόπτες, τα φωτιστικά σώματα με τους λαμπτήρες, 

τον φωτισμό ασφαλείας καθώς και τους αυτοματισμούς ελέγχου του φυσικού φωτισμού. 

Ένας σημαντικός παράγοντας για την ενεργειακή αποδοτικότητα της εγκατάστασης του 

τεχνητού φωτισμού είναι η υψηλή φωτεινή απόδοση και η ποιότητα του συστήματος 

λαμπτήρες- φωτιστικά σώματα. Εκτός του αρχικού κόστους τους, της χαμηλής ενεργειακής 

τους κατανάλωσης και της διάρκειας ζωής τους, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η απόδοση 
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τους (λόγος φωτεινής ροής προς κατανάλωση ενέργειας) και η καλή χρωματική τους 

απόδοση. Υπάρχουν διάφοροι τύποι λαμπτήρων αλλά ως ιδανικότερη επιλογή κρίνεται αυτή 

των λαμπτήρων φθορισμού με ηλεκτρονικό ballast (παρουσιάζουν χαμηλότερη κατανάλωση 

ισχύος και η έναυση τους γίνεται ακαριαία). Αυτοί μπορεί να είναι είτε γραμμικού τύπου 

(κυλινδρικοί, διαμέτρου 25,4mm ή 15,9mm), είτε συμπαγείς (compact). Οι compact 

λαμπτήρες φθορισμού με ενσωματωμένο ballast κατασκευάζονται σε τέτοια μορφή 

(σπείρωμα), για αντικατάσταση των κοινών λαμπτήρων πυράκτωσης (Εικόνα 53) [32]. 

Ενδείκνυται η εγκατάσταση αυτόματου ελέγχου του φυσικού φωτισμού, μέσω 

εγκαταστημένων αισθητήρων φωτεινότητας σε κάθε χώρο, ώστε να τίθεται σε λειτουργία η 

διαβαθμισμένη λειτουργία του τεχνητού φωτισμού, ανάλογα με τα επιθυμητά επίπεδα 

φωτισμού. Ιδανικότερη επιλογή είναι αυτή των αυτοματισμών ανίχνευσης κίνησης με 

αυτόματη έναυση/ σβέση ή με αυτόματη έναυση/ ρύθμιση φωτεινής ροής (dimming). 

 

Εικόνα 53: Λαμπτήρες συμπαγούς φθορισμού (compact)(Πηγή: http://urbngreen.com/?m=200806)

 

 

4.2.5.2 Θέρμανση 

Η εγκατάσταση θέρμανσης αποτελείται από την μονάδα παραγωγής, το δίκτυο διανομής, τις 

τερματικές μονάδες και τις βοηθητικές μονάδες (εάν υπάρχουν).  

Η μονάδα παραγωγής μπορεί να είναι λέβητας (επιδαπέδιος πετρελαίου ή αερίου ή επίτοιχος 

αερίου), που είναι και η πιο συνηθισμένη περίπτωση για τα σχολικά κτίρια, αντλία 

θερμότητας, ηλεκτρικές μονάδες, τοπικές μονάδες αερίου ή υγρού καυσίμου. Ο επιδαπέδιος 

λέβητας περιλαμβάνει το συγκρότημα λέβητα- καυστήρα. Ο καυστήρας είναι η συσκευή που 

επεξεργάζεται το καύσιμο, το αναμιγνύει με τον αέρα καύσης και δημιουργεί την καύση. Ο 

λέβητας είναι το καζάνι στο οποίο πραγματοποιείται η καύση και δημιουργούνται τα θερμά 
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καυσαέρια, τα οποία έρχονται σε επαφή με το νερό που περιέχεται στο καζάνι και το 

θερμαίνουν. Ο λέβητας έχει έναν ονομαστικό βαθμό απόδοσης που αντιστοιχεί στις 

εργαστηριακές μετρήσεις της απόδοσης του, ενώ ο πραγματικός βαθμός του πρέπει να 

μετράτε και να αξιολογείται μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του [33].  

Η μονάδα παραγωγής μπορεί να είναι αντλία θερμότητας κεντρική ή τοπική, αερόψυκτη ή 

υδρόψυκτη, γεωθερμική. Η αντλία θερμότητας είναι μια συσκευή που μεταφέρει θερμότητα, 

μέσω ενός ρευστού  (ψυκτικό μέσω), από ένα ψυχρό περιβάλλον (απορρόφηση θερμότητας 

στον ατμοποιητή) σε ένα θερμό περιβάλλον (απόδοση θερμότητας στο συμπυκνωτή) 

καταναλώνοντας ένα ποσό ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια στο συμπιεστή). Μια αερόψυκτη 

αντλία θερμότητας αναρροφά θερμότητα μέσω ενός ανεμιστήρα, μια υδρόψυκτη με τη 

βοήθεια ενός ξεχωριστού κυκλώματος νερού και μια γεωθερμική απορροφά θερμότητα από 

το έδαφος [33]. 

Στις ηλεκτρικές μονάδες παραγωγής ανήκουν τα αερόθερμα, οι θερμοπομποί, οι 

θερμοσυσσσωρευτές, τα ηλεκτρικά σώματα ακτινοβολίας, οι ηλεκτρικοί λέβητες, οι λέβητες 

ιόντων και η λειτουργία τους στηρίζεται στη μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε 

θερμική, χωρίς τη χρήση ψυκτικού κύκλου, όπως στην περίπτωση των αντλιών θερμότητας.    

Επίσης στις μονάδες παραγωγής συμπεριλαμβάνονται οι τοπικές μονάδες αερίου ή υγρού 

καυσίμου (πχ σόμπες υγραερίου ή πετρελαίου) και οι εστίες καύσης (τζάκια και ξυλόσομπες), 

που σπάνια πλέον συναντώνται στα ελληνικά σχολεία.  

Το συνηθέστερο πρόβλημα που συναντάται στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης των 

σχολείων είναι η υπερδιαστασιολόγηση, η κακή τους συντήρηση ή μη  αντικατάσταση των 

λιγότερο αποδοτικών ή φθαρμένων μερών τους, η μη αυτοματοποιημένη λειτουργία τους 

καθώς και η απουσία οποιασδήποτε θερμοστατικής ρύθμισης ώστε να ξεκινά/ σταματά η 

λειτουργία τους όταν τα επίπεδα θερμοκρασίας των χώρων είναι τα επιθυμητά.  

Στα παλαιότερα κτίρια για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους, απαιτείται κατά κύριο λόγο 

αντικατάσταση του παλαιού, μη αποδοτικού κεντρικού εξοπλισμού παραγωγής θερμότητας 

και όπου υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με τοπικό δίκτυο φυσικού αερίου η αντικατάσταση 

του λέβητα πετρελαίου με λέβητα φυσικού αερίου. Επίσης να προγραμματίζεται τακτικός 

έλεγχος της κατάσταση του εξοπλισμού και του δικτύου θερμού νερού, που να περιλαμβάνει 

μετρήσεις των παραμέτρων καύσης, της διανομής θερμού νερού στο δίκτυο καθώς και της 

θερμικής άνεσης των χώρων. Ο έλεγχος της κατάστασης του εξοπλισμού περιλαμβάνει τον 

έλεγχο πιθανών διαρροών νερού, καυσίμου ή καυσαερίου στο λεβητοστάσιο, την κατάσταση 

της θερμομόνωσης του λέβητα και των σωληνώσεων νερού, την καθαριότητα των φίλτρων 

καυσίμου και αέρα, την καθαριότητα των επιφανειών θερμικής συναλλαγής μεταξύ 
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καυσαερίων και νερού στο λέβητα, την ακρίβεια και κατάσταση των υπαρχόντων ενδεικτικών 

οργάνων, αισθητήρων και ρυθμιστικών διατάξεων. Σχετικά με την παρακολούθηση των 

λειτουργικών παραμέτρων αυτή πρέπει να γίνεται με μετρήσεις της στάθμης του καυσίμου, 

της θερμοκρασία και της σύσταση των καυσαερίων (CO2, CO, αιθάλη) και άρα του βαθμού 

απόδοσης του συγκροτήματος λέβητα- καυστήρα, των θερμοκρασιών προσαγωγής και 

επιστροφής νερού σε κύριους συλλέκτες, θερμαντικά σώματα και των θερμοκρασιών και 

υγρασίας των χώρων. Θα πρέπει να συμπληρώνεται, ετησίως, το φύλλο ελέγχου και 

ρυθμίσεων του καυστήρα από πιστοποιημένο συντηρητή [33]. 

Στα νέα κτίρια κρίνεται αναγκαίος ένας ορθολογικός σχεδιασμός στο στάδιο της μελέτης, 

τόσο ως προς την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη της κεντρικής θέρμανσης, όσο και ως προς 

την ενσωμάτωση των παθητικών ηλιακών συστημάτων καθώς και των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (όπου αυτό είναι εφικτό).   

 

4.2.5.3 Ψύξη 

Η εγκατάσταση ψύξης αποτελείται, όπως και στην περίπτωση της θέρμανσης, από την 

μονάδα παραγωγής, το δίκτυο διανομής, τις τερματικές μονάδες και τις βοηθητικές μονάδες 

(εάν υπάρχουν). Ως μονάδα παραγωγής ορίζεται κάποιου τύπου αντλία θερμότητας. Στα 

ελληνικά σχολεία, καθώς δεν παραμένουν ανοιχτά την περίοδο του καλοκαιριού, σπάνια ως 

και καθόλου δεν εμφανίζεται η αναγκαιότητα ψύξης των χώρων τους, κι αυτή 

αντιμετωπίζεται με ανεμιστήρες.  

 

4.2.5.4 Αερισμός 

Για την εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής στο εσωτερικό κάθε κτιρίου απαιτείται η ανανέωση 

του αέρα, δηλαδή η αντικατάσταση μέρους του εσωτερικού του αέρα από νωπό αέρα 

περιβάλλοντος μέσω φυσικού ή/και μηχανικού αερισμού.  

Ειδικά για τα κτίρια του τριτογενή τομέα είναι υποχρεωτική η ενσωμάτωση συστημάτων 

μηχανικού αερισμού. Το σύστημα μηχανικού αερισμού μπορεί να είναι ένα αυτόνομο τοπικό 

ή κεντρικό σύστημα αερισμού (προσαγωγή φιλτραρισμένου νωπού αέρα) ή/και εξαερισμού 

(απαγωγή και απόρριψη εσωτερικού αέρα) ή/και τμήμα ενός δικτύου αερισμού με κεντρική 

κλιματιστική μονάδα (Κ.Κ.Μ.) διαχείρισης αέρα (θέρμανση, ψύξη, ύγρανση, αφύγρανση, 

φιλτράρισμα αέρα), δηλαδή πλήρης κλιματισμός και προσαγωγή του απαιτούμενου νωπού 

αέρα για το χώρο [17]. Η απαίτηση σε νωπό αέρα για όλες τις κατηγορίες των εκπαιδευτικών 

κτιρίων, όπως δίνεται από τον Πίνακα 2.3. της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 [17], είναι 11,00 

m
3
/h/m2, που αναλογούν σε 22 m

3
/h/άτομο. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κ.Εν.Α.Κ.[16], 
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κάθε σύστημα μηχανικού αερισμού που εγκαθίσταται στο κτίριο με παροχή νωπού αέρα 

≥60%, επιτυγχάνει ανάκτηση θερμότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, ενώ οι αγωγοί 

διανομής του κλιματιζόμενου αέρα (προσαγωγής και ανακυκλοφορίας) πρέπει να διαθέτουν 

θερμομόνωση με αγωγιμότητα λ=0,040 (mK), πάχους 40mmγια διέλευση από εξωτερικούς 

χώρους και 30mmγια εσωτερικούς. 

Τα συστήματα ανοικτού εξατμιστικού κύκλου (Εικόνα 54) με στερεά και υγρά αφυγραντικά 

υλικά αφυγραίνουν και καθαρίζουν τον αέρα του χώρου και χρησιμοποιούν θερμότητα για 

την ανάκτηση του υλικού [32].  

Εικόνα 54: Σύστημα ανοικτού εξατμιστικού κύκλου(Πηγή: Κορωνάκη, 2009) 

 

 

4.2.5.5  Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας/ ψύξης (Σ.Η.Θ.) 

Τα συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (Σ.Η.Θ.)χρησιμοποιούνται για 

την ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας ή/και ψύξης. Ενδείκνυται στα κτίρια 

του τριτογενή τομέα και γενικότερα σε κτίρια των οποίων τα θερμικά φορτία είναι 

τουλάχιστον κατά 50% μεγαλύτερα από τα ηλεκτρικά φορτία [17]. Η θερμότητα που 

παράγεται από ένα τέτοιο σύστημα μοπρεί να αξιοποιηθεί για την θέρμανση των χώρων ή/και 

την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ή/και για την ψύξη των χώρων (μέσω μονάδας 

απορρόφησης). Αντίστοιχα, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται μπορεί να καλύψει τις 

ηλεκτρικές ανάγκες για ηλεκτρικές συσκευές, φωτισμό κ.α.  

 

4.2.5.6 Ηλιακοί συλλέκτες 

Τα συστήματα ηλιακών συλλεκτών χρησιμοποιούνται για την παραγωγή θερμικής ενέργειας 

με την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Η θερμική ενέργεια που παράγεται μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την θέρμανση των χώρων ή για τη θέρμανση του ζεστού νερού χρήσης. 
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Στην περίπτωση των σχολικών κτιρίων επιλέγονται οι απλοί επίπεδοι και τοποθετούνται 

συνήθως στην οροφή- στέγη του κτιρίου. Ανάλογα με τη χρήση τους διακρίνονται διάφοροι 

τύποι ηλιακών συλλεκτών [33]: 

 Χωρίς κάλυμμα: είναι κατασκευασμένοι από πλαστικούς σωλήνες, οι οποίοι δεχόμενοι 

ηλιακή ακτινοβολία θερμαίνουν το νερό που κυκλοφορεί μέσα τους. Οι θερμοκρασίες που 

αναπτύσσονται στους συλλέκτες αυτούς είναι της τάξης των 40- 50
ο
Cκαι 

χρησιμοποιούνται κυρίως για την θέρμανση πισινών. 

 Απλοί επίπεδοι: αποτελούνται από χάλκινους συνήθως σωλήνες, εντός των οποίων 

κυκλοφορεί το θερμαινόμενο μέσο. Βρίσκονται εντός μεταλλικού πλαισίου που φέρει 

διάφανο κάλυμμα, μέσω του οποίου διέρχεται η ηλιακή ακτινοβολία που θερμαίνει το 

μέσο που κυκλοφορεί μέσα στους σωλήνες., ενώ το πίσω μέρος είναι μονωμένο ώστε να 

μην υπάρχουν απώλειες. Είναι ο πιο διαδεδομένος τύπος για παραγωγή ΖΝΧ. 

 Συλλέκτης κενού: αποτελείται από γυάλινους σωλήνες κενού εντός των οποίων 

τοποθετείται σωλήνας χαλκού με το θερμαινόμενο μέσο. Αναπτύσσουν πολύ υψηλές 

θερμοκρασίες (πάνω από 200
ο
C) και γι αυτό χρησιμοποιούνται για υποβοήθηση 

θέρμανσης και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 

 Συγκεντρωτικός συλλέκτης: αποτελείται από παραβολοειδές κάτοπτρο μεγάλης 

ανακλαστικότητας στο κέντρο του οποίου περνάει σωλήνας κενού. Χρησιμοποιούνται 

κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρισμού.  

Για την Ελλάδα, ο βέλτιστος προσανατολισμός των ηλιακών συλλεκτών είναι ο νότιος με 

μικρή απόκλιση ±5
ο
, ενώ η κλίση τους ως προς το οριζόντιο επίπεδο εγκατάστασης εξαρτάται 

από την εποχική χρήση [17]: 

 για ετήσια χρήση β= 30
ο 
 

 για χειμερινή χρήση β= γεωγραφικό πλάτος + 15
ο
 

 για θερινή χρήση β= 0+5
ο
 

 

4.2.5.7 Φωτοβολταϊκά συστήματα (Φ/Β) 

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας. Η λειτουργία τους στηρίζεται στο φωτοβολταϊκό φαινόμενο, δηλαδή την άμεση 

μετατροπή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε ηλεκτρικό ρεύμα.Μερικά υλικά, όπως το 

πυρίτιο με πρόσμιξη άλλων στοιχείων, όταν φωτίζονται γίνονται ημιαγωγοί, άγουν το 

ηλεκτρικό ρεύμα προς μια διεύθυνση, δημιουργώντας διαφορά δυναμικού και παράγουν 

ηλεκτρικό ρεύμα. Συνδέοντας μεταξύ τους πολλά μικρά κομμάτια τέτοιων υλικών 
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(φωτοβολταϊκές κυψέλες ή στοιχεία), τοποθετώντας τα σε μία επίπεδη επιφάνεια 

(φωτοβολταϊκό σύστημα) και στρέφοντάς τα προς τον ήλιο, γίνεται δυνατή η παραγωγή 

ηλεκτρικού ρεύματος. Η μέγιστη απόδοση των φωτοβολταϊκών στοιχείων (Φ/Β), ανάλογα με 

το υλικό κατασκευής τους κυμαίνεται από 7% (ηλιακά στοιχεία άμορφου πυριτίου) έως 12-

15% (ηλιακά στοιχεία μονοκρυσταλλικού πυριτίου). Τα βασικότερα πλεονεκτήματα τους 

είναι:  

 Λειτουργούν αθόρυβα, χωρίς κατάλοιπα, αποφεύγοντας τη μόλυνση του 

περιβάλλοντος. 

 Παρουσιάζουν ικανοποιητική απόδοση μετατροπής. 

 Έχουν αρκετά μεγάλη διάρκεια ζωής (τουλάχιστον 25 χρόνια). 

 Λειτουργούν χωρίς κινητά μέρη, με ελάχιστη συντήρηση. 

 Λειτουργούν χωρίς καύσιμα. 

 Λειτουργούν με νεφελώδη ουρανό (με διάχυτη ακτινοβολία). 

 Δεν χρησιμοποιούν υγρά ή αέρια, όπως τα θερμικά συστήματα. 

 Τα περισσότερα κατασκευάζονται από πυρίτιο, ένα από τα υπάρχοντα στη φύση 

στοιχεία. 

 Είναι αποδοτικά σε χαμηλές θερμοκρασίες.  

 Έχουν γρήγορη απόκριση σε ξαφνικές μεταβολές της ηλιοφάνειας. 

 Αν ένα κομμάτι πάθει βλάβη, το σύστημα συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι την 

 αντικατάστασή του, επειδή είναι σπονδυλωτές εγκαταστάσεις. 

 Έχουν δυνατότητες εφαρμογής σε ευρεία περιοχή ισχύων (από mW μέχρι MW). 

 Έχουν μεγάλο λόγο ισχύος/βάρος, γεγονός που τα καθιστά κατάλληλα για εφαρμογές 

στις στέγες. 

 Είναι κατάλληλα για μικρές και απομονωμένες εφαρμογές, όπου δεν υπάρχει ή δεν 

 συμφέρει η επέκταση του ηλεκτρικού δικτύου. 

 

Ως μειονεκτήματα των Φ/Β αναφέρονται το υψηλό κόστος κατασκευής τους, η δαπανηρή 

αποθήκευση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και η απαίτηση χρήσης μεγάλων 

επιφανειών, λόγω της μικρής πυκνότητας της ισχύος της ηλιακής ακτινοβολίας. Υπάρχουν 

διάφοροι τύποι Φ/Β στοιχείων: μονοκρυσταλλικά, πολυκρυσταλλικά, λεπτού υμένα, τριπλής 

επαφής. Τα Φ/Β είναι δυνατόν να λειτουργούν αυτόνομα, να είναι συνδεδεμένα με την 

ηλεκτρική εγκατάσταση του κτιρίου και να αποδίδουν την παραγόμενη ενέργεια τους στις 

καταναλώσεις του κτιρίου είτε να είναι διασυνδεμένα και η παραγόμενη ενέργεια τους να 

πωλείται στο λειτουργό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο βέλτιστος προσανατολισμός 
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τους για την Ελλάδα, όπως και στους ηλιακούς συλλέκτες, είναι ο νότιος, με μικρή απόκλιση 

±5
ο 

[17]. Η βέλτιστη κλίση τους εξαρτάται από το τοπικό ανάγλυφο, τα φυσικά εμπόδια, το 

γεωγραφικό πλάτος και την περίοδο χρήσης (θερινή, χειμερινή, ετήσια). Τα Φ/Β στην 

περίπτωση των σχολικών κτιρίων εγκαθίστανται κυρίως πάνω στην στέγη ή στο δώμα αλλά 

είναι δυνατόν να ενσωματωθούν και στο κέλυφος του κτιρίου (στις όψεις, στα ανοίγματα 

(Εικόνα 55) ή ως προεξοχές- πρόβολοι πάνω από τα ανοίγματα, παρέχοντας παράλληλα και 

σκίαση).  

 

Εικόνα 55: Φωτοβολταϊκά συστήματα ενσωματωμένα στο κέλυφος(Πηγή: Κορωνάκη, 2009) 

 

 

4.2.5.8 Ανεμογεννήτριες   

Η αρχή λειτουργίας των ανεμογεννητριώνστηρίζεται στην εκμετάλλευση  της  κινητικής  

ενέργειας του ανέμου.Η  κινητική  ενέργεια  των  αερίων  μαζών μετατρέπεται  σε  μηχανικό  

έργο  με  την βοήθεια  μιας  αεροδυναμικήςδιάταξης,  του  ανεμοκινητήρα  (Α/Κ).  Μεταξύ  

του ανεμοκινητήρα  και  της  γεννήτριας,  η  οποία  μετατρέπει  το  μηχανικό  έργο  σε  

ηλεκτρική ενέργεια, παρεμβάλλεται ένα μηχανικό σύστημα προσαρμογής. Στη συνέχεια, η 

ηλεκτρική ενέργεια  που  παράγεται  στην  έξοδο  της  γεννήτριας,  τροφοδοτείται  στο  

δίκτυο,  μέσω  της χρησιμοποιούμενης  συσκευής  συνδέσεώς  της  με  αυτό.  Οι  μεγάλες  

διακυμάνσεις  της ταχύτητας του ανέμου με  το χρόνο, οδηγούν σε ασυμφωνία μεταξύ 

ζήτησης και παραγωγής  ενέργειας. Λύση στο πρόβλημα αυτό μπορεί να δοθεί με την χρήση 

συσκευών αποθήκευσης ενέργειας.  Η  αποθηκευμένη  ενέργεια  καλύπτει  το  ενεργειακό  

έλλειμμα,  όταν  η  ισχύς  της ανεμογεννήτριας πέφτει κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο. 

Οι ανεμογεννήτριες είναι δυνατόν να είναι αυτόνομες ή διασυνδεμένες και να είναι 

τοποθετημένες στο δώμα, στη στέγη ή σε ιστό στον περιβάλλοντα χώρο.Η αιολική ενέργεια  

παρέχει  πολλά πλεονεκτήματα: 
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 Συμβάλλει στην  ηλεκτρική  ενέργεια  με  ταυτόχρονη  μείωση  της  κατανάλωσης 

καυσίμων.  

 Δεν  παράγει  επικίνδυνους  αέριους  ρύπους και έτσι  αποτρέπεται  το  φαινόμενο του 

θερμοκηπίου. 

 Είναι μία ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. 

 Με τη χρήση της αιολικής ενέργειας δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας από την 

κατασκευή, τη μελέτη εγκατάστασης και την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. 

 Με  την  αιολική  ενέργεια  δημιουργούνται  έσοδα από  τη  λειτουργία  των πάρκων 

στην ευρύτερη περιοχή των δήμων όπου εγκαθίστανται. 

 

Τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση της αιολικής ενέργειας είναι τα ακόλουθα: 

 Ο  συντελεστής απόδοσης είναι μικρός σε σχέση με τους συμβατικούς σταθμούς 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Μέχρι στιγμής χρησιμοποιείται ως συμπληρωματική πηγή ενέργειας εφόσον δε 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συνολική κάλυψη των αναγκών αστικών κέντρων.  

 Η παροχή της αιολικής ενέργειας μεταβάλλεται ανάλογα με την εποχή του έτους. 

 Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών δεν εναρμονίζεται με την αισθητική του φυσικού 

περιβάλλοντος. 

 

4.2.5.9 Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας 

Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας εκμεταλλεύονται τηνενέργεια που προέρχεται από το 

εσωτερικό της γης, μεταφέρεται στην επιφάνεια με αγωγή θερμότητας και με την είσοδο στο 

φλοιό της γης λειωμένου μάγματος από τα βαθύτερα στρώματά της, ενώ γίνεται αντιληπτή με 

τη μορφή θερμού νερού ή ατμού.Η κύρια κατάταξη των γεωθερμικών πεδίων γίνεται με βάση 

τη θερμοκρασία τους. Για τηνπαραγωγή ηλεκτρισμού χρησιμοποιούνται τα πεδία υψηλής 

θερμοκρασίας, άνω των 150°C, ενώ για τη μεταφορά θερμότητας τα πεδίαχαμηλής ή μέσης 

θερμοκρασίας, 50 - 150°C   

Στην περίπτωση της κάλυψης των αναγκών θέρμανσης και ψύξης των κτιρίων, γίνεται χρήση 

της αβαθούς γεωθερμικής ενέργειας, της θερμικής δηλαδή ενέργειας που είναι αποθηκευμένη 

στα επιφανειακά στρώματα του εδάφους και είναικαθαρή και πρακτικά ανεξάντλητη. Η 

θερμοκρασία του εδάφους σε βάθη μεγαλύτερα των 10m περίπου από την επιφάνεια, έχει την 

ιδιότητα να μην επηρεάζεται από τις εποχικές διακυμάνσεις και να διατηρεί σταθερή την 

θερμοκρασία της σε όλη τη διάρκεια του έτους (διακύμανση μεταξύ 14°C και 18°C για την 

Ελλάδα) [34].  
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Τα συστήματα αξιοποίησης της αβαθούς γεωθερμίας(Εικόνα 56) αποτελούνται από δύο 

βρόχους που συνδέονται με μία αντλία θερμότητας. Αντλία θερμότητας (Εικόνα 57) είναι 

ησυσκευή που μεταφέρει θερμότητα από ένα μέσο με χαμηλή θερμοκρασία (10-15°C) σε 

άλλο μέσο με υψηλότερη θερμοκρασία (25-35°C) [35]. Ανάλογα με τον τύπο των βρόχων 

διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:  

 Στα συστήματα κλειστού βρόχου, όπου το νερό ή το αντιψυκτικό υγρόκυκλοφορεί 

μέσω ενός κλειστού κυκλώματος σωλήνων, μεταξύ της γεωθερμικής αντλίας 

θερμότητας και των γεωεναλλακτών (των στοιχείων εναλλαγής θερμότητας με το 

έδαφος). Οι γεωεναλλάκτες διακρίνονται σε οριζόντιους και κατακόρυφους. 

 Στα συστήματα ανοιχτού βρόχου, όπου το νερό που χρησιμοποιείται στην αντλία 

θερμότητας προέρχεται είτε απευθείας από επιφανειακή πηγή είτε από άντληση από 

υδρογεώτρηση (υπόγειο νερό). Το νερό επανεισάγεται στην επιφανειακή πηγή ή στον 

υπόγειο υδροφορέα. 

 

Εικόνα 56:  Συστήματα αξιοποίησης αβαθούς 

γεωθερμίας (Πηγή: Κορωνάκη, 2009) 

Εικόνα 57: Αντλία θερμότητας (Πηγή: 

Γεωργιάδης, 2017) 

  

               

 

Τα  πλεονεκτήματα των συστημάτων της αβαθούς γεωθερμίαςείναι η μείωση του κόστους 

θέρμανσης και ψύξης ενός κτηρίου κατά 67% έως 80% (Brandl, 2006; Φραγκογιάννης, 2011; 

Smith, 2013) και η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 50% (Lalouietal. 

2006; Φραγκογιάννης, 2011) [35]. 

 

4.2.5.10 Αισθητήρες CO2 

Τοποθετούνται στις αίθουσες διδασκαλίας και ενεργοποιούνται όταν καταγράφεται υπέρβαση 

των 1.001ppm, για να θέσουν σε λειτουργία το σύστημα του αερισμού ώστε να  ανανεωθεί ο 
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αέρας της αίθουσας. Με την ανανέωση του αέρα μειώνονται οι συσσωρεύσεις 

μικροσωματιδίων PM10 καθώς επίσης και λοιπών ρύπων (CO, NOX κλπ) [29]. 

 

4.2.5.11 Αυτόματο σύστημα ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  

Αναφέρεται στην εγκατάσταση αυτοματοποιημένων μηχανισμών (Εικόνα 58) που 

εξασφαλίζουν στους χρήστες των κτιρίων τις καλύτερες δυνατές περιβαλλοντικές συνθήκες 

όσον αφορά τη θερμική άνεση, το φωτισμό και την ποιότητα του εσωτερικού αέρα, με την 

ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. Μέσω σύγχρονου λογισμικού ηλεκτρονικής 

διαχείρισης αξιολογείται η ενεργειακή και περιβαλλοντική απόδοση του κτιρίου, 

προτείνονται μέθοδοι βελτίωσής της και ενεργοποιείται ο μηχανισμός εφαρμογής της 

μεθόδου βελτίωσης (για παράδειγμα η ενεργοποίηση του συμπληρωματικού τεχνητού 

φωτισμού). Οι διατάξεις αυτομάτου ελέγχου μπορεί να είναι σε τοπικό επίπεδο ή κεντρικό. Οι 

τοπικές διατάξεις ελέγχου, έχουν την δυνατότητα ελέγχου και ρύθμισης λειτουργίας ενός 

μεμονωμένου συστήματος όπως μιας αντλίας (μέσω ρυθμιστών στροφών (inverter) για 

ρύθμιση των στροφών λειτουργίας στα μερικά φορτία), ενός σώματος καλοριφέρ (μέσω 

θερμοστατικής βάνας) ή του δικτύου διανομής (μέσω θερμοστάτη αντιστάθμισης για τη 

ρύθμιση της θερμοκρασίας του μέσου μεταφοράς) ή ενός φωτιστικού (με τοπικό αισθητήρα 

παρουσίας) κ.τ.λ. Αντίστοιχα, οι κεντρικές διατάξεις αυτόματου ελέγχου (Σύστημα 

ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων- BuildingEnergyManagementSystems- BEMS), 

εφαρμόζονται για τον ολοκληρωτικό έλεγχο μιας εγκατάστασης θέρμανσης χώρων ή /και 

ψύξης χώρων ή/και κλιματισμού ή/και φωτισμού κ.τ.λ.[17]. 

Εικόνα 57: Κεντρικό σύστημα διαχείρισης του κτιρίου (ΒΜS: Building Management System Connector) 

(Πηγή: Κορωνάκη, 2009) 
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4.2.6 Έκτο στοιχείο: Αύλειος χώρος 

Αναφέρεται στον περιβάλλοντα χώρο του σχολικού κτιρίου και είναι ο χώρος του οικοπέδου 

που δεν καλύπτεται από το κτίριο. Λειτουργικά, σχεδιάζεται ώστε να φιλοξενεί εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες (γυμναστική, αθλητισμό, υπαίθριες εκδηλώσεις ή υπαίθρια διδασκαλία), 

αυθόρμητες δραστηριότητες εκτόνωσης,  χαλάρωσης και επικοινωνίας (κατά την διάρκεια 

των διαλειμμάτων ή των κενών ωρών).  

Κρίνεται πολύ σημαντικό, κατά το μεγαλύτερο τμήμα του να καλύπτεται από βλάστηση 

αποτελούμενη από δένδρα, φυτά και χλοοτάπητα (Εικόνα 59). Τα δένδρα με το φύλλωμα 

τους, κατάλληλα τοποθετημένα εξασφαλίζουν σκίαση στο κτίριο, καθώς το προστατεύουν 

από την ηλιακή ακτινοβολία αλλά και στην επιφάνεια του οικοπέδου, βελτιώνοντας το 

μικροκλίμα, καθώς μειώνουν την θερμοκρασία του αέρα λόγω του φαινομένου της 

εξατμισοδιαπνοής. Από μετρήσεις που έχουν γίνει προκύπτει ότι η σκίαση που παρέχουν τα 

δέντρα και γενικότερα η φύτευση, μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της θερμοκρασίας του 

αέρα στο άμεσο περιβάλλον των δέντρων έως και 5
ο
C, μείωση που αντιστοιχεί σε 

εξοικονόμηση ενέργειας για ψύξη της τάξης του 10- 50% [36]. Επίσης τα δένδρα σε 

συνδυασμό με τους θάμνους, μπορούν να λειτουργήσουν ως φράγμα προστασίας από τους 

ανέμους της περιοχής, αλλά και ως φίλτρο πρασίνου που απομονώνει το οικόπεδο από τον 

θορυβώδη αστικό ιστό.  

Ειδικότερα τα αειθαλή και τα κωνοφόρα δένδρα επιλέγονται για τη βορινή πλευρά των 

κτιρίων και γενικότερα στην κατεύθυνση που επιβάλλεται προστασία από τους ψυχρούς 

ανέμους [36].  Ενώ τα φυλλοβόλα επιλέγονται για νότιο προσανατολισμό, ώστε το χειμώνα 

να επιτρέπουν την ηλιακή πρόσοδο και να την αποτρέπουν το καλοκαίρι. Γενικά, ενδείκνυται 

τοποθέτηση δένδρων στην ανατολική και τη δυτική πλευρά των κτιρίων.  

Εικόνα57: (α) Διαμόρφωση αυλής στο PistoriusSchool, Herbrechtingen, Germany με πράσινα και υδάτινα 

στοιχεία που εισέρχονται στην κτιριακή σύνθεση, (β) Διαμπερής αερισμός και φωτισμός στο ίδιο σχολείο, 

Behnisch, Behnisch&Partner (Πηγή: http://behnisch.com/ work/competitions/0129) 

α β 
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Ως σκληρά υλικά επίστρωσης στον περιβάλλοντα χώρο της αυλής των σχολικών κτιρίων 

συναντάται η άσφαλτος, το σκυρόδεμα, οι τσιμεντόπλακες και λιγότερο συχνά το χώμα. Τα 

δομικά αυτά υλικά, είναι μη υδατοπερατά και όταν εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία, 

αποθηκεύουν θερμότητα κατά την διάρκεια της ημέρας, την οποία στην συνέχεια την 

αποδίδουν στο περιβάλλον, αυξάνοντας την θερμοκρασία του αέρα. Κρίνεται καταλληλότερη 

η χρήση ψυχρών υλικών, ανοιχτόχρωμων, υψηλής ανακλαστικότητας, που μειώνουν την 

απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας και υψηλού συντελεστή εκπομπής, που αποβάλλουν 

ευκολότερα τη θερμότητα. Επίσης συνιστάται η χρήση φυσικών, οικολογικών, υδατοπερατών 

υλικών, όπως το σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο. 

 

4.3 Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολικά κτίρια 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, καταλήγουμε στις ακόλουθες ενέργειες, προκειμένου να 

βελτιώσουμε τις συνθήκες στο εσωτερικό των σχολικών κτιρίων [31]: 

 

4.3.1 Βελτίωση των συνθηκών φωτισμού 

Επεμβάσεις αντιμετώπισης στο πρόβληματων κακών συνθηκών φωτισμού στις αίθουσες:  

 Διαμόρφωση κατάλληλων ανοιγμάτων. 

 Τοποθέτηση ή διαμόρφωση κατάλληλων σκιάστρων (ανακλαστήρες, ράφια φωτισμού, 

στόρια). 

 Ανοιχτόχρωμος χρωματισμός των εσωτερικών επιφανειών. 

 Εγκατάσταση συστήματος τεχνητού φωτισμού σε δύο ζώνες. 

 Αντικατάσταση λαμπτήρων- φωτιστικών σωμάτων 

 Έλεγχος λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος τεχνητού φωτισμού ή και 

εγκατάσταση αυτοματισμών ελέγχου (αισθητήρες, χρονοδιακόπτες), όπου αυτό είναι 

εφικτό. 

 

4.3.2 Βελτίωση  της θέρμανσης των χώρων 

Επεμβάσεις αντιμετώπισης στο πρόβληματης διείσδυσης του αέρα από τις χαραμάδες των 

ανοιγμάτων: 

 Σφράγισμα των αρμών, τόσο μεταξύ του πλαισίου του ανοίγματος με την τοιχοποιία ή 

το δάπεδο, όσο και μεταξύ των κινητών μερών του ανοίγματος (πλαίσια, 

υαλοπίνακες). 

 Αντικατάσταση κουφωμάτων. 
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Επεμβάσεις αντιμετώπισης στο πρόβληματου ανεξέλεγκτου αερισμού με την εγκατάσταση 

μηχανικού ελεγχόμενου εξαερισμού. 

 Επίσης αρκεί η εγκατάσταση δύο (2) μικρών ανεμιστήρων προσαγωγής/ απαγωγής, 

περίπου 500 m3/h, για κάθε αίθουσα.  

 

Επεμβάσεις αντιμετώπισης στο πρόβληματωνθερμικών απωλειών από το κέλυφος με την 

ενίσχυση των μονώσεων του: 

 Αντικατάσταση υαλοπινάκων ή κουφωμάτων. 

 Μόνωση τοίχων με εξωτερική ή εσωτερική θερμομόνωση. 

 Μόνωση οροφής με εξωτερική ή εσωτερική θερμομόνωση. 

 Εγκατάσταση παθητικού ηλιακού συστήματος για προθέρμανση του αέρα: α) 

προσάρτηση θερμοσιφωνικού πανέλου σε νότιους διαδρόμους ή σε νότιους τοίχους 

δίχως ανοίγματα. 

 Εγκατάσταση παθητικού ηλιακού συστήματος για προθέρμανση του αέρα: β) 

προσάρτηση θερμοκηπίου, μετατροπή ανοιχτών νότιων διαδρόμων σε κλειστούς. 

 

Επεμβάσεις αντιμετώπισης στο πρόβληματης κακής κατάστασης του εξοπλισμού και 

λειτουργίας των συστημάτων θέρμανσης με την βελτιστοποίηση της εγκατάστασης κεντρικής 

θέρμανσης και ειδικότερα με: 

 Αναβάθμιση εξοπλισμού ή και αντικατάσταση με αποδοτικότερα συστήματα. 

 Εργασίες συντήρησης και προγραμματισμός τακτικών ελέγχων.  

 

4.3.3 Βελτίωση του δροσισμού των χώρων 

Επεμβάσεις αντιμετώπισης στο πρόβλημα της ανεπαρκούς σκίασης και του θερινού αερισμού 

με:  

 Τοποθέτηση ή διαμόρφωση κατάλληλων σκιάστρων. 

 Φυτεύσεις δένδρων σε κατάλληλους προσανατολισμούς, στον αύλειο χώρο. 

 Τοποθέτηση ανεμιστήρων οροφής. 

 Εγκατάσταση μηχανικού ελεγχόμενου εξαερισμού. 

 Εφαρμογή παθητικών συστημάτων φυσικού αερισμού, ειδικότερα τις ώρες μη 

λειτουργίας (νυχτερινός αερισμός). 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η μεταβολή του παγκόσμιου κλίματος και η συμβολή του κτιριακού αποθέματος στο 

φαινόμενο του θερμοκηπίου, καθώς τα κτίρια είναι υπεύθυνα για το 36% των ρύπων του 

CO2, κατέστησαν επιτακτική τη λήψη μέτρων στον σχεδιασμό και την διαχείριση των 

κτιριακών μονάδων. 

 

Η Ε.Ε. έχει πάρει μια σειρά μέτρων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, τον 

περιορισμό του διοξειδίου του άνθρακα και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, με την 

πρώτη ολοκληρωμένη δέσμη πολιτικών να καθορίζει τους «Στόχους 20-20-20» ως το 2020, 

για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20%, την αύξηση της χρήσης 

κατά 20% των α.π.ε., την μείωση της συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας της 

Ε.Ε. κατά 20% (όλα τα ποσοστά σε σχέση με το 1990) και το Πλαίσιο για το 2030. Επίσης 

θεσπίζει την  Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα με σαφής 

προσανατολισμούς την επίτευξη του συνολικού στόχου ενεργειακής απόδοσης για την  

μείωση κατά 20% της κατανάλωσης της πρωτογενούς ενέργειας ως το 2020. 

Σε εθνικό επίπεδο ο Νόμος 3855/2010 (ΦΕΚ, Α, 95, 23-06-2010) «Μέτρα για τη βελτίωση 

της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες 

διατάξεις» έθεσε το απαραίτητο πλαίσιο για την προώθηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας 

στην Ελλάδα ενώ καταγράφηκε μείωση στην τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 

22,4% για την περίοδο 2007-2012.  

Με το Νόμο 4122/2013 (ΦΕΚ, Α, 42, 19-02-2013) «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – 

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» 

προβλέφθηκε ο καθορισμός Εθνικού Σχεδίου για την αύξηση του αριθμού των κτιρίων με 

σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας καθώς και θέσπιση μέτρων, χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων και άλλων μέσων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης νέων και 

υφιστάμενων κτιρίων. Ενώ τέθηκε και το όραμα ενός Αειφορικού Κτιριακού Αποθέματος με 

χρονικό ορίζοντα το έτος 2050. Ως το 2050, δηλαδή, όλα τα κτίρια να έχουν υψηλή 

ενεργειακή απόδοση και ιδανικά, μηδενική ή/και την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας 

σε συνδυασμό με τη μέγιστη αξιοποίηση και ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. 

 



100 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του έτους 2012, ο κτιριακός τομέας (οικιακός και 

τριτογενής τομέας) αντιπροσωπεύει το 45% της εγχώριας κατανάλωσης, η συμμετοχή στην 

κατανομή των ποσοστών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) του οικιακού και του 

τριτογενούς τομέα αντιστοιχεί στο 10%, ενώ το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που 

καταναλώθηκε στα κτίρια ανέρχεται στο 65%. Ο αριθμός των σχολικών- εκπαιδευτικών 

κτιρίων ανέρχεται σε ν= 15.576 ενώ για όσα έχουν κατασκευαστεί ως το 2010 (εφαρμογή 

ΚΕΝΑΚ), η συνολική επιφάνεια τους είναι: Ε= 23.453.350 μ2. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί 

στο 0,48% ως προς τον συνολικό αριθμό των κτιρίων και σε ποσοστό 8,74% ως προς τον 

συνολικό αριθμό των κτιρίων του τριτογενή τομέα. Το 89,4% των σχολικών κτιρίων έχει 

κατασκευαστεί πριν το 1980, χωρίς δηλαδή καμία θερμομονωτική προστασία. Η επιφάνεια 

των εκπαιδευτικών κτιρίων που χρήζει ενεργειακής αναβάθμισης αποτελεί το 16,53% της 

αντίστοιχης επιφάνειας των κτιρίων του τριτογενή τομέα, και αντιστοιχεί στο 32,23% της 

συνολικής επιφάνειας των κτιρίων του τριτογενή τομέα που κατασκευάστηκαν πριν το 1980. 

Η μέση ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στα σχολικά κτίρια ανέρχεται στις 

202,82 Kwh/m2. Έτσι αν αναβαθμιζόταν ριζικά το κτιριακό απόθεμα των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων, ώστε να ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ (ενεργειακή κατηγορία 

Β), θα είχαμε ποσοστό εξοικονόμησης κατά μέσο όρο 49%.  

Αναλύεται η ενεργειακή κατάσταση των κτιρίων εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης 

(κλιματική ζώνη Γ) που αφορά 245 σχολικές μονάδες, συνολικής επιφάνειας 447.627,69 μ2. 

Το 28,35% αφορά το σύνολο των σχολικών κτιρίων που κατασκευάστηκαν ως το 1980 και το 

56,71% το αντίστοιχο ποσοστό που κατασκευάστηκαν μεταξύ 1981- 2001 (ΚΘΚ). Η 

μεγαλύτερη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας παρουσιάζεται αθροιστικά για το σύνολο 

των κτιρίων που κατασκευάστηκαν ως το 2001, σε ποσοστό  92,28%. Έτσι αν αναβαθμιζόταν 

ριζικά το κτιριακό απόθεμα τους, ώστε να ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ 

(ενεργειακή κατηγορία Β), θα είχαμε ποσοστά εξοικονόμησης 42,77% για τα νηπιαγωγεία, 

49,54% για τα κτίρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 48,45% για τα κτίρια δευτεροβάθμιας και 

43,45% για τα κτίρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το 33,55% της συνολικής κατανάλωσης 

ενέργειας αφορά την ηλεκτρική και το 66,45% την θερμική. Το σύνολο των εκπομπών CO2 

των σχολικών κτιρίων του Νομού Θεσσαλονίκης, είναι 21.626,64 tn (48,31 kg/m2), ενώ για 

το 89,68%  των εκπομπών CO2 είναι υπεύθυνα τα κτίρια που κατασκευάστηκαν ως το 2001. 

Για τις σχολικές μονάδες του Νομού Θεσσαλονίκης και για την χρονική περίοδο 2011 έως 

και τον Ιούνη του 2017, από τις 245 σχολικές μονάδες που εξέδωσαν ΠΕΑ, μόλις οι 87 

(35,51%) υπέβαλλαν πρόταση ένταξης σε πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ενεργειακή 

αναβάθμιση τους και μόλις 12 (4,9%) ολοκλήρωσαν την ενεργειακή τους αναβάθμιση (χωρίς 
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απαραίτητα να έχουν ενταχθεί σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, πχ 1
ο
 Γ.Ε.Λ. Δ.Ε. 

Νεάπολης). Το εντυπωσιακά μικρό ποσοστό (4,9%) των σχολικών μονάδων της 

Θεσσαλονίκης που τελικά ολοκλήρωσαν τις εργασίες αναβάθμισης δικαιολογείται είτε στην 

τρέχουσα οικονομική κρίση και στην αδυναμία των Ο.Τ.Α. να διενεργήσουν το έργο με 

ιδίους- δημοτικούς πόρους, είτε στην αδυναμία να πεισθούν οι δημοτικές αρχές για την 

αναγκαιότητα της προτεραιότητας αυτού του στόχου. Ενώ το επίσης εντυπωσιακό μικρό 

ποσοστό (λιγότερο από το 13,79%) των υποβληθέντων προγραμμάτων χρηματοδότησης που 

τελικά υλοποιήθηκαν δικαιολογείται στην αδυναμία των Ο.Τ.Α. και των Τεχνικών 

Υπηρεσιών τους, να υποβάλλουν ολοκληρωμένους φακέλους (απουσία εγκεκριμένων 

οικοδομικών αδειών και σχεδίων  των σχολείων) και να διεκδικήσουν την έγκριση των 

χρηματοδοτήσεων τους.  

Ειδικότερα οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του 1
ου

 Γ.Ε.Λ. της Δ.Ε. Νεάπολης του Δ. 

Νεάπολης - Συκεών του Νομού Θεσσαλονίκης, περιλάμβαναν θερμομόνωση εξωτερικού 

περιβλήματος, αντικατάσταση κουφωμάτων και ηλεκτρομηχανολογικές επεμβάσεις 

(αντιστάθμιση στον καυστήρα, τοποθέτηση θερμοστατικών βαλβίδων, μόνωση των 

σωληνώσεων, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, τοποθέτηση αυτοματισμών φώτων).  Η 

επέμβαση αυτή οδήγησε σε μείωση της συνολικής καταναλισκόμενης πρωτογενούς ενέργειας 

της τάξης του 60,48%, ήτοι 50,23% ως προς τον φωτισμό και 73,85% ως προς τη θέρμανση. 

Όσον αφορά τις  εκπομπές CO2 προέκυψε μείωση κατά 56,58%. Το σύνολο των παρεμβάσεων 

είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας του σχολείου στο 38,46% του 

αρχικού κόστους λειτουργίας του. Από την εκτίμηση του τελικά εκδοθέντος Π.Ε.Α., 

υποχρεωτική έκδοση μετά το πέρας των εργασιών αναβάθμισης (κατά Κ.Εν.Α.Κ. για ριζική 

ανακαίνιση), της αρχικής μελέτης και των πραγματικών καταναλώσεων (συγκέντρωση 

στοιχείων από τα τιμολόγια), προέκυψαν: 

I. Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του σχολικού κτιρίου 89,4 kWh/μ2< 

101,6 kWh/μ2 (της αρχικής μελέτης) και 102,23 kWh/μ2 (πραγματική).  

II. Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για θέρμανση του σχολικού κτιρίου 51,7 

kWh/μ2< 43,30 kWh/μ2 (της αρχικής μελέτης) και 68,62 kWh/μ2 (πραγματική). 

III. Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για ηλεκτρισμό του σχολικού κτιρίου 

34,8 kWh/μ2> 33,0 kWh/μ2 (της αρχικής μελέτης) και 33,61 kWh/μ2 (πραγματική). 

IV. Συνολικές ετήσιες εκπομπές σε CO2 26,2 kg/m2 ≈ 26,4 kg/m2 (της αρχικής μελέτης). 
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Μέσα από καλές πρακτικές σε χώρες του εξωτερικού εντοπίζονται οι θεμελιώδεις 

Σχεδιαστικές Αρχές που οδηγούν σε “Ένεργειακά Αποδοτικά Σχολικά Συγκροτήματα”. Το 

ζητούμενο είναι ο περιορισμός της κάλυψης των απαιτήσεων των σχολικών κτιρίων σε 

θέρμανση, ψύξη και φωτισμό από τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό τους και η κατά το 

δυνατόν ενεργειακή αυτονομία τους με φυσικό τρόπο. Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή- 

ενσωμάτωση στην κατασκευή παθητικών- ηλιακών, ενεργητικών- ηλιακών και υβριδικών 

συστημάτων καθώς και ΑΠΕ. 

 

Μέσω της αποδόμησης των βασικών στοιχείων μιας σχολικής μονάδας, στα πέντε στοιχεία 

της: Οικόπεδο, Κέλυφος, Ανοίγματα, Επίπεδα (τοίχοι, δάπεδα, οροφές) και Υποδομές 

(φωτισμός, θέρμανση, ψύξη, αερισμός κλπ.) καθορίζονται οι παράμετροι κατασκευής και 

διαχείρισης αειφόρων εκπαιδευτικών μονάδων. Τέλος συγκεντρωτικά παρουσιάζονται οι 

πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας για την βελτίωση των συνθηκών φωτισμού, θέρμανσης 

και δροσισμού των σχολικών χώρων. 
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