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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CERTUS 

Οι χώρες της Νότιας Ευρώπης αντιμετωπίζουν σοβαρή οικονομική κρίση. Το γεγονός αυτό 

εμποδίζει τη συμμόρφωσή τους με την πρόσφατη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, η 

οποία απαιτεί αυστηρά μέτρα ενεργειακής απόδοσης στο δημόσιο τομέα. Οι επενδύσεις που 

απαιτούνται για την ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων ούτως ώστε να είναι σχεδόν μηδενικής 

κατανάλωσης ενέργειας (ΣΜΚΕ), έχουν μεγάλο χρόνο απόσβεσης. Έτσι, το ενδιαφέρον των 

χρηματοπιστωτικών φορέων και των ΕΕΥ είναι μειωμένο, ειδικά όταν οι τράπεζες έχουν 

περιορισμένους πόρους. Πολλά από τα δημοτικά κτίρια στη Νότια Ευρώπη απαιτούν ριζική 

ανακαίνιση για να γίνουν (ΣΜΚΕ) και αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί ως απειλή, αλλά ως μια 

ευκαιρία για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό και χρηματοπιστωτικό 

τομέα. 

Ο στόχος της προτεινόμενης δράσης είναι να βοηθήσει τους ενδιαφερομένους να 

αποκτήσουν εμπιστοσύνη σε τέτοιου είδους επενδύσεις και να πάρουν πρωτοβουλίες για 

την ανάπτυξη του τομέα των ενεργειακών υπηρεσιών. 

Δήμοι, εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών και χρηματοπιστωτικοί φορείς από την Ιταλία, την 

Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία εμπλέκονται σε αυτό το έργο. Ο στόχος είναι να 

δημιουργηθούν αντιπροσωπευτικά έργα ριζικής ανακαίνισης που θα χρησιμοποιηθούν ως 

πρότυπα για μελέτες σε παρόμοια κτίρια. Δώδεκα κτίρια σε τέσσερις δήμους, ένας από κάθε 

χώρα, έχουν επιλεγεί. Οι φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα CERtuS θα προσαρμόσουν 

τα υφιστάμενα μοντέλα και τις διαδικασίες για την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών και θα 

μελετήσουν σχήματα χρηματοδότησης κατάλληλα για τα 12 έργα. Συνεπώς, οι εταίροι θα 

δημιουργήσουν ενημερωτικό υλικό, όπως οδηγούς και φυλλάδια, κατάλληλα για να 

υποστηρίξουν την διάδοση των αποτελεσμάτων.  

Το σχέδιο διάδοσης περιλαμβάνει τέσσερις ημερίδες με εισηγήσεις και κατ’ ιδίαν (B2B) 

συνεδρίες οι οποίες απευθύνονται σε δήμους, ΕΕΥ και χρηματοπιστωτικούς φορείς. Οι 

δράσεις αυτές θα συμπληρωθούν από τέσσερα εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία θα 

απευθύνονται σε δημοτικούς υπαλλήλους καθώς και από τη συμμετοχή των εταίρων σε 

διεθνείς σχετικές εκδηλώσεις. Ευελπιστούμε ότι αυτές οι δράσεις θα έχουν σημαντικό 

αντίκτυπο στην ενεργοποίηση των επενδύσεων για τις ανακαινίσεις (ΣΜΚΕ) καθώς επίσης και 

στην ενεργοποίηση της αγοράς ΕΕΥ στα κράτη μέλη της Νότιας Ευρώπης. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το παραδοτέο αυτό είναι μέρος των εργασιών που πραγματοποιούνται στο Πακέτο Εργασίας 

2, με τίτλο «Τεχνική και Οικονομική Επικύρωση των Σχεδίων Ανακαίνιση ΣΜΚΕ" και 

περιγράφει περιληπτικά τα εμπόδια, τους κινδύνους και τις δυσκολίες που εντοπίστηκαν 

κατά το σχεδιασμό της ανακαίνισης του κάθε κτίριο από τους τέσσερις δήμους. 

Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει τα εμπόδια, τους κινδύνους και τις δυσκολίες για την 

ανακαίνιση των κτιρίων του Δήμου Αλίμου. Τα τρία κτίρια που παρουσιάζονται, σύμφωνα με 

την ακόλουθη δομή: 

 Σύντομη εισαγωγή του κτιρίου: κύρια τυπολογικά χαρακτηριστικά, τοποθεσία, 

χρήση και ενεργειακό προφίλ, κλπ. 

 Σύντομη παρουσίαση της επιλεγμένης πρότασης ανακαίνισης, 

συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης των παρεμβάσεων που θα εφαρμοστούν 

 Τεχνικές δυσκολίες που προβλέπεται ότι θα εμφανιστούν κατά την υλοποίηση των 

προτεινόμενων λύσεων 

 Οικονομικοί ή/και χρηματοδοτικοί κίνδυνοι που πρέπει να εξεταστούν 

 Νομοθετικά εμπόδια που εξετάστηκαν κατά την επιλογή πρότασης ανακαίνισης 

Στο τέλος του κάθε τμήματος, παρουσιάζεται μια σύνοψη των επεμβάσεων που θα 

πραγματοποιηθούν, καθώς και τα βασικά συμπεράσματα για το Δήμο Αλίμου. 

Οι κύριες τεχνικές δυσκολίες προκύπτουν λόγω των συχνών αλλαγών στη διάταξη των 

εσωτερικών χώρων του κτιρίου. Το πρόβλημα είναι συχνό σε δημόσια κτίρια που στεγάζουν 

μεγάλο αριθμό προσωπικού και υπηρεσιών και για αυτούς τους λόγους ο σχεδιασμός των 

συστημάτων φωτισμού και κλιματισμού πρέπει να είναι ευέλικτος. 

Επίσης, το κύριο οικονομικό/χρηματοδοτικό εμπόδιο προκειμένου να γίνουν επεμβάσεις 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων είναι η έλλειψη πόρων που 

αντιμετωπίζουν οι δήμοι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Για το λόγο αυτό είναι 

απαραίτητο να δοθούν επιδοτήσεις από την κυβέρνηση ή από άλλους φορείς για την 

προώθηση των πιο καινοτόμων προϊόντων και λύσεων. Τέλος, το κύριο νομοθετικό εμπόδιο 

είναι η έλλειψη νομοθεσίας σχετικά με τον ορισμό των κτιρίων σχεδόν μηδενική κατανάλωση 

ενέργειας (ΣΜΚΕ), αλλά αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, 

2015. 
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1. ΑΛΙΜΟΣ 

1.1. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 

1.1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το κτίριο αποτελείται από 5 ορόφους και το υπόγειο. Οι πρώτοι δύο όροφοι και το υπόγειο 

κατασκευάστηκαν το 1986 ενώ οι άλλοι 3 προστέθηκαν το 1996.  Η επιφάνεια και ο όγκος 

του κτιρίου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 

    

Συνολική Επιφάνεια : 1286 μ2 Συνολικός Όγκος: 4468.8 μ3 

Θερμαινόμενη Επιφάνεια: 1101 μ2 Θερμαινόμενος Όγκος: 3828.7 μ3 

Ψυχόμενη Επιφάνεια: 1101 μ2 Ψυχόμενος Όγκος: 3828.7 μ3 

Μέσο ύψος τυπικού ορόφου: 3.4 μ Ύψος ισογείου: 3.55 μ 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 1: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ – ΚΥΡΙΑ ΟΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ) 

Το κτίριο αποτελείται από τους παρακάτω χώρους: 

· Ισόγειο:  στεγάζει το χώρο υποδοχής των πολιτών καθώς και τους χώρους συναλλαγής.   
· Όροφοι Γραφείων 1-4:  Το εσωτερικό είναι διαμορφωμένο σε χώρους γραφείων.  Χώροι 

συναντήσεων βρίσκονται στον τρίτο και τέταρτο όροφο.  Το γραφείο του Δημάρχου 
βρίσκεται στον τέταρτο όροφο όπου και συναντάει τους πολίτες.   
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· Υπόγειο:  εκεί στεγάζεται η καντίνα και το κλιμακοστάσιο όπου βρίσκεται και ο 
ανελκυστήρας.  

 
ΕΙΚΟΝΑ 2: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ – ΚΑΤΟΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Το κτίριο λειτουργεί τις καθημερινές όλο το χρόνο με το παρακάτω ωράριο: 

 Γραφεία:  7:00 – 15:00  

 Γραφείο και γραμματεία Δημάρχου: 7:00 – 17:00 

Το κτίριο αποτελεί τυπικό παράδειγμα της χρονικής περιόδου και της περιοχής όπου 

κατασκευάστηκε.  Οι τοίχοι του αποτελούνται από διπλό τούβλο και ο φέρων οργανισμός 

είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα.  Επίσης έχει μόνωση 4εκ. εξηλασμένης πολυστερίνης 

ανάμεσα στα δύο τούβλα του τοίχου.  Η πλάκα της οροφής είναι επίσης μονωμένη με 4εκ. 

εξηλασμένης πολυστερίνης ενώ υπάρχει και ψευδοροφή ορυκτών ινών στο χώρο γραφείων 

σε κάθε όροφο.  Σε όλους τους χώρους υπάρχουν παράθυρα με διπλό τζάμι και κούφωμα 

αλουμινίου.  Κάθε όροφος είναι χωρισμένος σε δύο χώρους, τα γραφεία και την είσοδο, οι 

οποίοι χωρίζονται με εσωτερικό τοίχο που έχει μόνωση καθώς η είσοδος είναι μη 

θερμαινόμενος χώρος.           

Όλες οι ανάγκες του κτιρίου καλύπτονται από ηλεκτρική ενέργεια και η ετήσια κατανάλωση 

παρουσιάζεται στον Πίνακας 2. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΤΗΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
(kWh) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(€) 

Μέσος όρος 156.613 20.112,07 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ  

Το κτίριο έχει μοντέρνο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και τα κατασκευαστικά του χαρακτηριστικά 

είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ορθής πρακτικής της εποχής που χτίστηκε.  Η νότια όψη σε 

συνδυασμό με τη διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων (όπως είχαν αρχικά σχεδιαστεί και 

κατασκευαστεί) επιτρέπει τη χρήση των ηλιακών κερδών για τη μείωση της ζήτησης για 

θέρμανση. Ωστόσο, τόσο τα τρέχοντα πρότυπα κτιρίων όσο και οι τεχνολογικές βελτιώσεις 

στα οικοδομικά υλικά και τον εξοπλισμό οδηγούν σε δυνατότητα βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης και των περιβαλλοντικών επιδόσεων.  

1.1.2. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ  

 Αναβάθμιση του κελύφους του κτιρίου 

(i) Αδιαφανείς επιφάνειες: Το κέλυφος του κτιρίου είναι μονωμένο σύμφωνα 

με τη νομοθεσία της εποχής κατασκευής του.  Σύμφωνα με τη μελέτη 

θερμομόνωσης του κτιρίου ο υπάρχον συντελεστής θερμοπερατότητας  για 

τους εξωτερικούς τοίχους και την οροφή είναι 0,526 και 0,451 W/m2K 

αντιστοίχως.  Η ανάλυση ευαισθησίας του σχεδίου ανακαίνισης που έγινε με 

προσομοιώσεις στο EnergyPlus κατέληξε στο αποτέλεσμα ότι η βέλτιστη 

επιλογή είναι η τοποθέτηση εξωτερικής μόνωσης  5εκ. με συντελεστή 

θερμικής αγωγιμότητας λ (k) = 0,036 W/mK.  Μετά από αυτή την παρέμβαση 

ο τελικός συντελεστής θερμοπερατότητας θα είναι 0,272 W/m2K για τους 

εξωτερικούς τοίχους και 0,25 W/m2K για την οροφή.  

(ii) Διαφανείς επιφάνειες: Επίσης, οι υπάρχοντες υαλοπίνακες και τα 

κουφώματα έχουν συνολικό συντελεστή θερμοπερατότητας 3,49 W/m2K και 

θα αντικατασταθούν με low-e υαλοπίνακες και θερμοδιακοπτόμενα 

κουφώματα με συντελεστή θερμοπερατότητας 1,8 W/m2K, 42% ηλιακός 

συντελεστής και υψηλή φωτοπερατότητα.   

(iii) Σκιασμός: Τέλος, μετά την πραγματοποίηση της μελέτης σκιασμού η 

καλύτερη επιλογή είναι η τοποθέτηση εξωτερικών κινητών σκιάστρων στα 

ανοίγματα που χρειάζεται.  Αυτά τα σκίαστρα θα είναι πλήρως 
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LIGHTING

27%

EQUIPMENT

25%

COOLING

35%

HEATING

13%



 

 
Παραδοτέο D2.3 - ΕΛΛΑΔΑ 
Εμπόδια, κίνδυνοι και δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στις ανακαινίσεις 
σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια, δήμος Αλίμου 

 

GR 

 

6 
CERtuS – GA no. IEE/13/906/SI2.675068. Παραδοτέο D2.3 - ΕΛΛΑΔΑ 

αναδιπλούμενα έτσι ώστε να μην επηρεάζουν την διείσδυση της ηλιακής 

ενέργειας στο κτίριο κατά την διάρκεια του χειμώνα.      

 Αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού 

Το υπάρχον σύστημα φωτισμού αποτελείται κυρίως από φωτιστικά οροφής 

φθορισμού Τ8 των 18W ή 36W. Μετά την πραγματοποίηση της μελέτης φωτισμού, 

αποφασίστηκε αρχικώς η αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού με την τοποθέτηση 

αισθητήρων φωτισμού στο σύστημα φωτισμού των τελευταίων τριών ορόφων και 

στην αλλαγή της διάταξης των φωτιστικών.  Επίσης, όλες οι υπάρχουσες λάμπες θα 

αντικατασταθούν με LED.        

 Αναβάθμιση του συστήματος ψύξης/θέρμανσης 

Σήμερα, τα συστήματα ψύξης και θέρμανσης του κτιρίου λειτουργούν με ηλεκτρισμό.  

Χρησιμοποιούνται δύο ήδη συστημάτων κλιματισμού: α) τοπικές κλιματιστικές 

μονάδες β) κλιματιστικές μονάδες δαπέδου.  Αυτά τα συστήματα είναι παλιά και 

ανεπαρκώς συντηρημένα, για αυτό το λόγο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

(ΚΕΝΑΚ) η απόδοση των συστημάτων είναι χαμηλή 1,7 για θέρμανση και 1,5 για 

ψύξη.  Τα προτεινόμενα συστήματα ψύξης/θέρμανσης (κασέτες οροφής) έχουν COP= 

4,05 και EER= 3,61. 

 Νυχτερινός αερισμός 

Ανεμιστήρες θα ενσωματωθούν στη βόρεια πλευρά και κατάλληλα ανοίγματα θα 

τοποθετηθούν στις άλλες όψεις του κτιρίου έτσι ώστε να επιτευχθεί διαμπερής 

αερισμός σε κάθε όροφο.  Οι ανεμιστήρες θα είναι συνδεδεμένοι με αισθητήρες 

θερμοκρασίας για να λειτουργούν μόνο όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι 

χαμηλότερη από την εσωτερική.  Αυτό το σύστημα θα λειτουργεί για νυχτερινό 

αερισμό ούτως ώστε να μειώσει περαιτέρω την κατανάλωση για ψύξη.  Επίσης θα 

λειτουργεί κατά τη διάρκεια της μέρας αν οι εξωτερικές συνθήκες είναι οι 

επιθυμητές. 

 Ηλιακά κέρδη  

Κατάλληλα ανοίγματα για την κυκλοφορία του αέρα θα τοποθετηθούν στους 

εσωτερικούς τοίχους που χωρίζουν τους χώρους που βρίσκονται στο νότιο και στο 

βόρειο τμήμα του δευτέρου και τρίτου ορόφου.  Αυτή η παρέμβαση θα επιτρέπει την 

καλή κατανομή των ηλιακών κερδών που συλλέγονται λόγω του υαλοπετάσματος 

στην νότια όψη.    

 Ενεργειακή διαχείριση  

Ένα σύστημα ενεργειακής διαχείρισης (BEMS) θα ενσωματωθεί.  Το σύστημα αυτό 

θα ελέγχει, παρακολουθεί και καταγράφει τις ζητούμενες εσωτερικές και εξωτερικές 

συνθήκες και την ενεργειακή κατανάλωση όλων των συστημάτων του κτιρίου.  

Συγχρόνως, θα ελέγχει τα συστήματα ψύξης/θέρμανσης και φωτισμού για τη σωστή 

λειτουργία τους.   

 Ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

Προκειμένου να καλυφθεί ένα ποσοστό της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αρκετές επιλογές εξετάστηκαν.  Η βέλτιστη επιλογή 

είναι η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 15,26 kWp στην 

οροφή του κτιρίου.     
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1.1.3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  

 Η επιλογή των μέτρων ενεργειακής εξοικονόμησης έγινε βάση των δύο ακόλουθων 

περιορισμών:  

o η αρχιτεκτονική του κτιρίου πρέπει να διατηρηθεί,  

o η εφαρμογή του σχεδίου της ανακαίνισης πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς 

να διακοπούν οι υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες ή την μεταφορά 

των εργαζομένων σε άλλο κτίριο.  Μερική μεταφορά και των υπηρεσιών και 

των εργαζομένων μπορεί αν γίνει εντός του κτιρίου για μικρό χρονικό 

διάστημα.    

Έτσι, ο σχεδιασμός θα πρέπει να επιτρέπει την εφαρμογή κάτω από αυτές τις δύο 

προαναφερθείσες προϋποθέσεις. 

 Πολλές δυσκολίες προέκυψαν στο σχεδιασμό της ανακαίνισης του φωτισμού και των 

συστημάτων ψύξης/θέρμανσης εξαιτίας της συχνής αλλαγής στη διαμόρφωση των 

εσωτερικών χώρων του κτιρίου.  Αυτό το πρόβλημα είναι πολύ συχνό στα δημόσια 

κτίρια τα οποία στεγάζουν μεγάλο αριθμό εργαζομένων και υπηρεσιών.  Για αυτό το 

λόγο ο σχεδιασμός για το φωτισμό και τα συστήματα κλιματισμού θα πρέπει να είναι 

ευέλικτος για να ικανοποιεί τις διάφορες ανάγκες που προκύπτουν.      

 Η χρήση πιο φιλικών προς το περιβάλλον συστημάτων κλιματισμού εξετάστηκαν 

αλλά το VRV είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή.  Το κτίριο βρίσκεται μέσα στον αστικό 

ιστό γεγονός το οποίο περιορίζει τις επιλογές σχετικά με την ενσωμάτωση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας άλλων εκτός από μικρά (περίπου 15 kWp) Φ/Β 

συστήματα.  Πιο συγκεκριμένα τα παρακάτω συστήματα εξετάστηκαν: 

o η μικρής κλίμακας ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να τοποθετηθεί εξαιτίας της 

όχλησης που προκαλεί στα γειτονικά κτίρια αλλά και του χαμηλού αιολικού 

δυναμικού της περιοχής.     

o η γεωθερμική αντλία θερμότητας δεν μπορεί να εγκατασταθεί αφού το 

γεωτρύπανο δεν μπορεί να εισέλθει στον περιβάλλοντα χώρο λόγω του 

μεγέθους του.    

o η ηλιακή θέρμανση και ψύξη δεν αποτελεί εναλλακτική επιλογή αφού ο 

προσφερόμενος χώρος δεν επαρκεί για την εγκατάσταση ενός τέτοιου 

συστήματος.      

1.1.4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ  

 Το κτίριο φιλοξενεί μεγάλο αριθμό υπηρεσιών και εργαζομένων αλλά η παρούσα 

κατάσταση μπορεί να αλλάξει αναλόγως με της ανάγκες του δήμου.  Μια πιθανή 

αύξηση στον αριθμό των υπηρεσιών ή των εργαζομένων του δημαρχείου θα 

οδηγήσει σε αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης καθώς επίσης και στο χρόνο 

αποπληρωμής της επένδυσης.    

 Οι απαιτούμενες επενδύσεις για την ταυτόχρονη εφαρμογή όλων των 

προβλεπόμενων μέτρων ενεργειακής απόδοσης είναι αρκετά μεγάλες και, αυτό 

αποτελεί σοβαρή δυσχέρεια για τον Δήμο.  Έτσι, προκειμένου ο Δήμος να 

προχωρήσει με αυτό το σχέδιο ανακαίνισης, απαιτείται εισροή κεφαλαίων από 

τρίτους. 
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1.1.5. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ 

Δεν υπήρχαν νομοθετικά εμπόδια που να εντοπίστηκαν κατά την εκπόνηση της 

μελέτης της ανακαίνισης.  Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω μια σημαντική 

δυσκολία είναι η ενσωμάτωση των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

όταν το κτίριο βρίσκεται σε μια πυκνοδομημένη  περιοχή.  Αυτό οφείλεται στην 

έλλειψη διαθεσιμότητας χώρου, το μειωμένο ηλιακό δυναμικό λόγω σκίασης, το 

μειωμένο αιολικό δυναμικό κ.λπ.  Στην Ελλάδα η νομοθεσία που καθορίζει τα 

επίπεδα των κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης και την αναμενόμενη 

συνεισφορά των ΑΠΕ είναι υπό ανάπτυξη.  Έτσι, είναι σημαντικό η «κοντινή 

απόσταση», όπως υποδεικνύεται από τον Ευρωπαϊκό κανονισμό για την ενεργειακή 

απόδοση των κτιρίων, πρέπει να ορίζεται με ευελιξία προκειμένου να διευκολυνθεί 

η ενσωμάτωση των ΑΠΕ και να κάνουν τα επίπεδα των κτιρίων σχεδόν μηδενικής 

κατανάλωσης εφικτά. 
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1.2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

1.2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1984.  Είναι ένα κτίριο πέντε ορόφων με υπόγειο.  Ο δήμος 

ενοικιάζει τους πρώτους τρεις ορόφους και το υπόγειο προκειμένου να στεγάσει τη δημοτική 

βιβλιοθήκη, γραφεία, δραστηριότητες για παιδιά και μαθήματα χορού.  Οι υπόλοιποι όροφοι 

είναι ιδιωτικές κατοικίες.    

Η επιφάνεια και ο όγκος του κτιρίου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

Συνολική επιφάνεια : 611 μ2 Συνολικός όγκος: 2185 μ3 

Θερμαινόμενη επιφάνεια: 507 μ2 Θερμαινόμενος όγκος: 1821 μ3 

Ψυχόμενη επιφάνεια: 507 μ2 Ψυχόμενος όγκος: 1821 μ3 

Ύψος τυπικού ορόφου: 2,9 μ Ύψος ισογείου: 5,3 μ 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΛΙΜΟΥ-ΚΥΡΙΑ ΟΨΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ) 

Το κτίριο αποτελεί τυπικό παράδειγμα της χρονικής περιόδου και της περιοχής όπου 

κατασκευάστηκε.  Οι τοίχοι του αποτελούνται από διπλό τούβλο και ο φέρων οργανισμός 

είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα.  Επίσης έχει μόνωση 8εκ. εξηλασμένης πολυστερίνης 

ανάμεσα στα δύο τούβλα του τοίχου.  Η πλάκα της οροφής είναι επίσης μονωμένη με 4εκ. 

εξηλασμένης πολυστερίνης  Σε όλους τους χώρους υπάρχουν παράθυρα με διπλό τζάμι και 

κούφωμα αλουμινίου. 
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ΕΙΚΟΝΑ 4: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΛΙΜΟΥ-ΚΑΤΟΨΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Το τμήμα του κτιρίου που χρησιμοποιείται από το δήμο περιλαμβάνει τις ακόλουθες χρήσεις: 

· Ισόγειο:  στεγάζει τη βιβλιοθήκη   
· Πρώτος όροφος: το εσωτερικό έχει διαμορφωθεί σας χώρος γυμναστικής και σχολικών 

δραστηριοτήτων.  Παιδιά επισκέπτονται καθημερινά το χώρο για δημιουργική 
απασχόληση όπως διάβασμα, ζωγραφική, χορός κτλ.   

· Δεύτερος όροφος: στεγάζει γραφεία και χώρους συναντήσεων. 
· Υπόγειο:  ένας δεύτερος χώρος για γυμναστική στεγάζεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του 

υπογείου.  Το βορειοδυτικό τμήμα του χρησιμοποιείται σαν αποθήκη.  
Το κτίριο λειτουργεί τις καθημερινές στο ακόλουθο ωράριο: 

 Γραφεία - 7:00 – 15:00 όλο το χρόνο, 

 Άλλες δραστηριότητες - 7:00 – 15:00 & 17:00 – 20:00 

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, των Χριστουγέννων και του Πάσχα οι χώροι που 

φιλοξενούν τις δραστηριότητες των πολιτών παραμένουν κλειστοί.   

Όλες οι ανάγκες του κτιρίου καλύπτονται από ηλεκτρική ενέργεια και η ετήσια κατανάλωση 

παρουσιάζεται στον Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε..    

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΕΤΗΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
(kWh) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(€) 

Μέσος όρος 42.136 7.584,48 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  

1.2.2. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ  

 Αναβάθμιση του κελύφους του κτιρίου 

(i) Αδιαφανείς επιφάνειες: Το κέλυφος του κτιρίου είναι μονωμένο σύμφωνα 

με τη νομοθεσία της εποχής κατασκευής του.  Σύμφωνα με τη μελέτη 

θερμομόνωσης του κτιρίου ο υπάρχον συντελεστής θερμοπερατότητας  για 

τους εξωτερικούς τοίχους είναι 0,616 W/m2K.  Η ανάλυση ευαισθησίας του 

σχεδίου ανακαίνισης που έγινε με προσομοιώσεις στο EnergyPlus κατέληξε 

στο αποτέλεσμα ότι η βέλτιστη επιλογή είναι η τοποθέτηση εξωτερικής 

μόνωσης  5εκ. με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ (k) = 0,036 W/mK.  

Μετά από αυτή την παρέμβαση ο τελικός συντελεστής θερμοπερατότητας 

θα είναι 0,272 W/m2K για τους εξωτερικούς τοίχους και 0,34 W/m2K για την 

οροφή.  

(ii) Διαφανείς επιφάνειες: Επίσης, οι υπάρχοντες υαλοπίνακες και τα 

κουφώματα έχουν συνολικό συντελεστή θερμοπερατότητας 3,49 W/m2K και 

θα αντικατασταθούν με low-e υαλοπίνακες και θερμοδιακοπτόμενα 

κουφώματα με συντελεστή θερμοπερατότητας 1,8 W/m2K, 42% ηλιακός 

συντελεστής και υψηλή φωτοπερατότητα.   

 Αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού 

Το υπάρχον σύστημα φωτισμού αποτελείται κυρίως από φωτιστικά οροφής 

φθορισμού Τ8. Μετά την πραγματοποίηση της μελέτης φωτισμού, αποφασίστηκε 

αρχικώς η αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού με την τοποθέτηση αισθητήρων 

φωτισμού στο σύστημα φωτισμού όλων των ορόφων.  Επίσης, όλες οι υπάρχουσες 

λάμπες θα αντικατασταθούν με LED.        

 Αναβάθμιση του συστήματος ψύξης/θέρμανσης 

Σήμερα, τα συστήματα ψύξης και θέρμανσης του κτιρίου λειτουργούν με ηλεκτρισμό.  

Χρησιμοποιούνται δύο ήδη συστημάτων κλιματισμού: α) τοπικές κλιματιστικές 

μονάδες β) κλιματιστικές μονάδες δαπέδου.  Αυτά τα συστήματα είναι παλιά και 

ανεπαρκώς συντηρημένα, για αυτό το λόγο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

(ΚΕΝΑΚ) ο απόδοση των συστημάτων είναι χαμηλή 1,7 για θέρμανση και 1,5 για 

Breakdown of Consumption
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ψύξη.  Τα προτεινόμενα τοπικά συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την ψύξης 

έχουν πολύ υψηλότερη απόδοση [EER= 3-4,4].  Σχετικά με τη θέρμανση του κτιρίου, 

υπάρχει κεντρικό σύστημα θέρμανσης με λέβητα πετρελαίου το οποίο στην παρούσα 

φάση δεν χρησιμοποιείται αλλά η μελέτη της ανακαίνισης προβλέπει την 

επαναλειτουργία του.  Η βέλτιστη λύση είναι η αντικατάστασή του με λέβητα πέλλετ.  

 Νυχτερινός αερισμός 

Ανεμιστήρες θα ενσωματωθούν στη βόρεια πλευρά και κατάλληλα ανοίγματα θα 

τοποθετηθούν στις άλλες όψεις του κτιρίου έτσι ώστε να επιτευχθεί διαμπερής 

αερισμός σε κάθε όροφο.  Οι ανεμιστήρες θα είναι συνδεδεμένοι με αισθητήρες 

θερμοκρασίας για να λειτουργούν μόνο όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι 

χαμηλότερη από την εσωτερική.  Αυτό το σύστημα θα λειτουργεί για νυχτερινό 

αερισμό ούτως ώστε να μειώσει περαιτέρω την κατανάλωση για ψύξη.  Επίσης θα 

λειτουργεί κατά τη διάρκεια της μέρας αν οι εξωτερικές συνθήκες είναι οι 

επιθυμητές. 

 Ενεργειακή διαχείριση  

Ένα σύστημα μετρητών ηλεκτρικής κατανάλωσης θα συνδεθεί σε κάθε πίνακα των 

τεσσάρων ορόφων, ούτως ώστε να παρακολουθεί και να καταγράφει την 

κατανάλωση όλων των συστημάτων του κτιρίου.  Συγχρόνως, θα ελέγχει τον φωτισμό 

για τη σωστή λειτουργία του.   

 Ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

Προκειμένου να καλυφθεί ένα ποσοστό της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αρκετές επιλογές εξετάστηκαν.  Η βέλτιστη επιλογή 

βασισμένη κυρίως στο διαθέσιμο χώρο και στο κόστος είναι ο συνδυασμός ενός 

μικρού Φ/Β συστήματος (5,52 kWp) στην οροφή του κτιρίου για παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας και ο λέβητας πέλλετ για τη θέρμανση χώρων.     

1.2.3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

 Αδυναμία να συγκεντρωθούν οι απαραίτητοι λογαριασμοί σχετικά με την 

κατανάλωση ηλεκτρισμού και καυσίμων. Αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητα για την 

αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και την εξοικονόμηση ενέργειας που θα 

επιτευχθεί από την αναβάθμιση του κτιρίου.   

 Η εφαρμογή της μελέτης της ανακαίνισης θα πρέπει να γίνει χωρίς διακοπή των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες ή τη μεταφορά των εργαζομένων σε 

άλλο κτίριο. Μερική μεταφορά των υπηρεσιών και των εργαζομένων μπορεί να γίνει 

μέσα στο κτίριο για ένα μικρό χρονικό διάστημα. 

 Η κύρια δυσκολία όσον αφορά τις παρεμβάσεις του κτιρίου αυτού είναι ότι ο Δήμος 

νοικιάζει μόνο ένα μέρος του και οι τρεις τελευταίοι όροφοι είναι κατοικίες. Για το 

λόγο αυτό, δεν είναι εύκολο να γίνουν αλλαγές αν δεν συμφωνήσουν όλοι οι 

ιδιοκτήτες. 

 Πολλές δυσκολίες προέκυψαν στο σχεδιασμό της ανακαίνισης του φωτισμού και των 

συστημάτων ψύξης/θέρμανσης εξαιτίας της συχνής αλλαγής στη διαμόρφωση των 

εσωτερικών χώρων του κτιρίου.  Αυτό το πρόβλημα είναι πολύ συχνό στα δημόσια 

κτίρια τα οποία στεγάζουν μεγάλο αριθμό εργαζομένων και υπηρεσιών.  Για αυτό το 

λόγο ο σχεδιασμός για το φωτισμό και τα συστήματα κλιματισμού θα πρέπει να είναι 

ευέλικτος για να ικανοποιεί τις διάφορες ανάγκες που προκύπτουν. 
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 Υπάρχει περιορισμός σχετικά με το μέγεθος του Φ/Β συστήματος που μπορεί να 

εγκατασταθεί στην οροφή λόγω της σκίασης που δημιουργείται από τις δύο 

καμινάδες και άλλες κατασκευές στην οροφή. Επίσης δεν υπάρχει αλλού μη 

σκιαζόμενος χώρος για την εγκατάσταση Φ/Β εκτός από την οροφή του κτιρίου. 

1.2.4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ  

 Το γεγονός ότι ο δήμος νοικιάζει το κτίριο αυτό δημιουργεί κινδύνους όπως μια 

πιθανή μετεγκατάσταση της βιβλιοθήκης πριν από το τέλος της περιόδου 

αποπληρωμής. Ωστόσο, αυτό θεωρείται επενδυτικός κίνδυνος μεσαίου ή χαμηλού 

επιπέδου.  

 Το συνολικό κόστος της καταναλισκόμενης ενέργειας είναι χαμηλό και το γεγονός 

αυτό επηρεάζει την τελική περίοδο απόσβεσης της επένδυσης η οποία είναι αρκετά 

μεγάλη. Αυτό συμβαίνει επειδή οι ώρες λειτουργίας δεν είναι πολλές και η ζήτηση 

ενέργειας από τις υπηρεσίες/δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτό το κτίριο 

είναι περιορισμένη.   

1.2.5. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ 

 Σε ένα κτίριο το οποίο διαθέτει κεντρικό σύστημα θέρμανσης δεν είναι πάντα εύκολο 

να καταργηθεί αυτό το σύστημα και να αντικατασταθεί με ένα πιο ευέλικτο. Το 

εμπόδιο αυτό εμφανίζεται όταν υπάρχουν περισσότεροι από ένας ιδιοκτήτες και δεν 

είναι όλοι τους σύμφωνοι με αυτήν την αλλαγή. Για αυτό το λόγο, η βέλτιστη επιλογή 

είναι να αναβαθμιστεί το υπάρχον σύστημα κεντρικής θέρμανσης.    

 Η εγκατάσταση του Φ/Β συστήματος στη στέγη πρέπει να εγκριθεί από όλους τους 

ιδιοκτήτες του κτιρίου.  
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1.3. ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1986, ανήκει στο δήμο Αλίμου και στεγάζει τις περιβαλλοντικές 

και υγειονομικές υπηρεσίες του δήμου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Συνολική επιφάνεια : 446 μ2 Συνολικός όγκος: 1518 μ3 

Θερμαινόμενη επιφάνεια: 311 μ2 Θερμαινόμενος όγκος: 1086 μ3 

Ψυχόμενη επιφάνεια: 311 μ2 Ψυχόμενος όγκος: 1086 μ3 

  Ύψος ισογείου: 3,2 μ 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 5: ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ-ΚΥΡΙΑ ΟΨΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ) 

Το κτίριο αποτελεί τυπικό παράδειγμα της χρονικής περιόδου και της περιοχής όπου 

κατασκευάστηκε.  Οι τοίχοι του αποτελούνται από διπλό τούβλο και ο φέρων οργανισμός 

είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα.  Επίσης έχει μόνωση 6εκ. εξηλασμένης πολυστερίνης 

ανάμεσα στα δύο τούβλα του τοίχου.  Η πλάκα της οροφής είναι επίσης μονωμένη με 4εκ. 

εξηλασμένης πολυστερίνης ενώ υπάρχει και ψευδοροφή ορυκτών ινών στο χώρο γραφείων.  

Σε όλους τους χώρους υπάρχουν παράθυρα με διπλό τζάμι και κούφωμα αλουμινίου. 
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ΕΙΚΟΝΑ 6: ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ-ΚΑΤΟΨΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Το κτίριο γραφείων του δήμου Αλίμου αποτελείται από το κεντρικό κτίριο που έχει το ισόγειο 

και το υπόγειο και από δύο ανεξάρτητα μικρά κτίρια με τις παρακάτω χρήσεις: 

· Ισόγειο: αποτελείται από χώρους γραφείων τα οποία στεγάζουν διάφορες δημόσιες 
υπηρεσίες.  Επίσης στεγάζουν το κυλικείο που εξυπηρετεί τους εργαζόμενους και τους 
επισκέπτες 

· Υπόγειο:  χρησιμοποιείται ως αποθήκη. 
· Κτίριο 1: στεγάζει το γραφείο πρωτοκόλλου. 
· Κτίριο 2: χρησιμοποιείται ως φυλάκιο. 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 7: ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΧΩΡΟΣ 

Επίσης υπάρχει χώρος σταθμεύσεις για φορτηγά/απορριμματοφόρα του δήμου που 

βρίσκεται στο βορειοανατολικά και βορειοδυτικά του κτιρίου.  ο συνολικός ελεύθερος 

περιβάλλοντας χώρος είναι 2.000 μ2. 

Το κτίριο λειτουργεί τις καθημερινές όλη τη διάρκεια του έτους στο ακόλουθο ωράριο: 

 Γραφεία και Κτίριο 1: 7:00 – 15:00 

 Κτίριο 2: 24 ώρες/ημέρα 
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Όλες οι ανάγκες του κτιρίου καλύπτονται από ηλεκτρική ενέργεια και η ετήσια κατανάλωση 

παρουσιάζεται στον Πίνακας 6.    

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΕΤΗΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
(kWh) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(€) 

Μέσος όρος 35.478 6.956,46 

                                          

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

1.3.2. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ  

 Αναβάθμιση του κελύφους του κτιρίου 

(i) Αδιαφανείς επιφάνειες: Το κέλυφος του κτιρίου είναι μονωμένο σύμφωνα 

με τη νομοθεσία της εποχής κατασκευής του.  Σύμφωνα με τη μελέτη 

θερμομόνωσης του κτιρίου ο υπάρχον συντελεστής θερμοπερατότητας  για 

τους εξωτερικούς τοίχους και την οροφή είναι 0,587 και 0,45 W/m2K 

αντιστοίχως.  Η βέλτιστη επιλογή είναι η τοποθέτηση εξωτερικής μόνωσης  

5εκ. με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ (k) = 0,036 W/mK.  Μετά από 

αυτή την παρέμβαση ο τελικός συντελεστής θερμοπερατότητας θα είναι 

0,359 W/m2K για τους εξωτερικούς τοίχους και 0,272 W/m2K για την οροφή.  

(ii) Διαφανείς επιφάνειες: Επίσης, οι υπάρχοντες υαλοπίνακες και τα 

κουφώματα έχουν συνολικό συντελεστή θερμοπερατότητας 3,49 W/m2K και 

θα αντικατασταθούν με low-e υαλοπίνακες και θερμοδιακοπτόμενα 

κουφώματα με συντελεστή θερμοπερατότητας 1,8 W/m2K, 42% ηλιακός 

συντελεστής και υψηλή φωτοπερατότητα.      

 Αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού 

Το υπάρχον σύστημα φωτισμού αποτελείται κυρίως από φωτιστικά οροφής 

φθορισμού Τ8 των 18W ή 36W. Μετά την πραγματοποίηση της μελέτης φωτισμού, 

αποφασίστηκε αρχικώς η αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού με την τοποθέτηση 

Breakdown of Consumption
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αισθητήρων φωτισμού στο σύστημα φωτισμού και στην αλλαγή της διάταξης των 

φωτιστικών.  Επίσης, όλες οι υπάρχουσες λάμπες θα αντικατασταθούν με LED.        

 Αναβάθμιση του συστήματος ψύξης/θέρμανσης 

Σήμερα, τα συστήματα ψύξης και θέρμανσης του κτιρίου λειτουργούν με ηλεκτρισμό 

και χρησιμοποιούνται τοπικές κλιματιστικές μονάδες.  Αυτά τα συστήματα είναι 

παλιά και ανεπαρκώς συντηρημένα, για αυτό το λόγο σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία (ΚΕΝΑΚ) η απόδοση των συστημάτων είναι χαμηλή 1,7 για θέρμανση και 

1,5 για ψύξη.  Τα προτεινόμενα συστήματα ψύξης/θέρμανσης (κασέτες οροφής) 

έχουν COP= 4,05 και EER= 3,61. 

 Νυχτερινός αερισμός 

Ανεμιστήρες θα ενσωματωθούν στη βόρεια πλευρά και κατάλληλα ανοίγματα θα 

τοποθετηθούν τη νότια όψη του κτιρίου έτσι ώστε να επιτευχθεί διαμπερής 

αερισμός.  Οι ανεμιστήρες θα είναι συνδεδεμένοι με αισθητήρες θερμοκρασίας για 

να λειτουργούν μόνο όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από την 

εσωτερική.  Αυτό το σύστημα θα λειτουργεί για νυχτερινό αερισμό ούτως ώστε να 

μειώσει περαιτέρω την κατανάλωση για ψύξη.  Επίσης θα λειτουργεί κατά τη 

διάρκεια της μέρας αν οι εξωτερικές συνθήκες είναι οι επιθυμητές.      

 Σύστημα Ενεργειακής διαχείρισης   

Ένα σύστημα ενεργειακής διαχείρισης (BEMS) θα ενσωματωθεί.  Το σύστημα αυτό 

θα ελέγχει, θα παρακολουθεί και θα καταγράφει τις ζητούμενες εσωτερικές και 

εξωτερικές συνθήκες και την ενεργειακή κατανάλωση όλων των συστημάτων του 

κτιρίου.  Συγχρόνως, θα ελέγχει τα συστήματα ψύξης/θέρμανσης και φωτισμού για 

τη σωστή λειτουργία τους.   

 Ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

Προκειμένου να καλυφθεί ένα ποσοστό της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αρκετές επιλογές εξετάστηκαν.  Η βέλτιστη επιλογή 

είναι η εγκατάσταση Φ/Β (26 kWp) στην οροφή του κτιρίου και στον περιβάλλοντα 

χώρο του κτιρίου.  Επιπλέον άλλα 15 kWp μπορεί να τοποθετηθούν ούτως ώστε να 

παρέχουν ενέργεια σε άλλα δημοτικά κτίρια εάν αυτό είναι σύμφωνο με τη 

επικείμενη νομοθεσία για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης.  

1.3.3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  

 Πολλές δυσκολίες προέκυψαν στο σχεδιασμό της ανακαίνισης του φωτισμού και των 

συστημάτων ψύξης/θέρμανσης εξαιτίας της συχνής αλλαγής στη διαμόρφωση των 

εσωτερικών χώρων του κτιρίου.  Αυτό το πρόβλημα είναι πολύ συχνό στα δημόσια 

κτίρια τα οποία στεγάζουν μεγάλο αριθμό εργαζομένων και υπηρεσιών.  Για αυτό το 

λόγο ο σχεδιασμός για το φωτισμό και τα συστήματα κλιματισμού θα πρέπει να είναι 

ευέλικτος για να ικανοποιεί τις διάφορες ανάγκες που προκύπτουν.      

 Η χρήση πιο φιλικών προς το περιβάλλον συστημάτων κλιματισμού εξετάστηκαν 

αλλά το VRV είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή.  Η ηλιακή θέρμανση και ψύξη σε 

συνδυασμό με αντλία θερμότητας εξετάστηκε αλλά το κόστος του συστήματος ήταν 

πολύ υψηλό.  Επίσης, το σύστημα αυτό θα κάλυπτε μόνο το 30% του συνολικού 

ετήσιου φορτίου καθώς δεν υπάρχει χώρος για τοποθέτηση επιπλέον ηλιακών 

συλλεκτών.       
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1.3.4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ  

 Το κόστος των καινοτόμων συστημάτων (ηλικιακή ψύξη, γεωθερμία, κτλ)  είναι πολύ 

υψηλό και για αυτό η ενσωμάτωσή τους στα κτίρια δεν είναι εφικτή εκτός και αν 

είναι επιλέξιμα για επιδότηση από το κράτος ή από άλλες πηγές.    

 Καθώς το κτίριο λειτουργεί μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας η κατανάλωση 

ενέργειας είναι χαμηλή σε σύγκριση με τα κτίρια που λειτουργούν 24 ώρες. Το 

γεγονός αυτό επηρεάζει την τελική περίοδο απόσβεσης της επένδυσης η οποία είναι 

αρκετά μεγάλη. 

1.3.5. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ 

 Υπάρχει ένας περιορισμός σχετικά με τη συνολική ισχύ των Φ/Β συστημάτων που 

μπορούν να εγκατασταθούν σε δημόσια κτίρια. Για τα δημόσια κτίρια η 

εγκατεστημένη ισχύς του Φ/Β συστήματος μπορεί να είναι 100% της μέγιστης ισχύς 

του κτιρίου που ο πελάτης έχει συμφωνήσει με τη ΔΕΗ και η οποία αναφέρεται στη 

σύμβαση ηλεκτροδότησης.  

1.4. ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Σε γενικές γραμμές, τα τρία κτίρια που εξετάζονται δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες τεχνικές 

δυσκολίες που να εμποδίζουν την ριζική ανακαίνιση τους. 

Ωστόσο, υπάρχει μια δυσκολία όσον αφορά την ενσωμάτωση των συστημάτων ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, όταν το κτίριο βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό.  Αυτό οφείλεται στην 

έλλειψη διαθέσιμου χώρου, το μειωμένο ηλιακό δυναμικό λόγω της σκίασης, του μειωμένου 

αιολικού δυναμικού κ.λπ.  Στην Ελλάδα η νομοθεσία που καθορίζει τα επίπεδα των κτιρίων 

σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης και της συνεισφοράς των ΑΠΕ στην ενεργειακή απόδοση των 

κτιρίων αυτών είναι υπό ανάπτυξη.  Έτσι, είναι σημαντικό η «κοντινή απόσταση», όπως 

υποδεικνύεται από τον Ευρωπαϊκό κανονισμό για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, 

πρέπει να ορίζεται με ευελιξία προκειμένου να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση των ΑΠΕ και να 

κάνουν τα επίπεδα των κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης εφικτά. 

Το κύριο πρόβλημα, προκειμένου να γίνει βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 

δημόσιων κτιρίων είναι η χρηματοδότηση του έργου.  Η έλλειψη πόρων που αντιμετωπίζουν 

οι δήμοι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών επηρεάζει την όλη διαδικασία των 

παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης.  Το γεγονός αυτό μπορεί να εμποδίσει την 

ολοκλήρωση της ανακαίνισης και να οδηγήσει σε μείωση της εξοικονομούμενης ενέργειας.  

Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντική η οικονομική στήριξη, προκειμένου οι παρεμβάσεις 

να είναι εφικτές.  Για παράδειγμα οι παρεμβάσεις στο κέλυφος του κτιρίου φαίνεται να 

χρειάζονται υποστήριξη αφού η περίοδος αποπληρωμής τους είναι ακόμη πολύ μεγάλη.  

Επίσης, οι επιδοτήσεις από την κυβέρνηση ή άλλες πηγές για πιο καινοτόμα προϊόντα και 

λύσεις θα βοηθήσουν τη διείσδυσή τους στην αγορά και την ίδια στιγμή θα εξαλείψουν τον 

οικονομικό κίνδυνο για τους επενδυτές. 

Πρόσθετοι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν όλοι οι επενδυτές στην Ελλάδα είναι οι συχνές 

αλλαγές στη νομοθεσία και στη φορολογία γεγονός το οποίο έχει τεράστια επίδραση στην 

οικονομική αξιολόγηση των ενεργειακών έργων. 
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Ένα άλλο βασικό εμπόδιο για τη ριζική ενεργειακή ανακαίνιση των δημόσιων κτιρίων είναι η 

έλλειψη της νομοθεσίας σχετικά με τα κτίρια σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.  

Ωστόσο, αναμένεται ότι η νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, το 

2015. 

Τέλος, άλλες δυσκολίες που πρέπει να ξεπεραστούν κατά τη διάρκεια της ενεργειακής 

ανακαίνισης των δημοσίων κτιρίων είναι οι δυσκολίες στη συγκέντρωση όλων των 

δεδομένων (σχέδια, λογαριασμούς, έγγραφα συντήρησης των συστημάτων, κλπ), τα οποία 

είναι απαραίτητα για τη μελέτη και το σύνολο της γραφειοκρατικής διαδικασίας, 

προκειμένου το έργο να εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές. 
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