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Περίληψη 

 

Ο πλανήτης βρίσκεται αντιµέτωπος µε το µείζον πρόβληµα της ενέργειας και τη διττή του 

φύση, που αφορά στην έλλειψη αρκετών και ασφαλών αποθεµάτων ενέργειας σε 

προσεγγίσιµες τιµές και στον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της κατασπατάλησης της ενέργειας. 

Οι αυξανόµενες τιµές των καυσίµων και οι διεθνείς προσπάθειες για προστασία του 

περιβάλλοντος φέρνουν στο προσκήνιο το εύθραυστο της ισορροπίας του ενεργειακού 

συστήµατος, αλλά και όλου του οικοσυστήµατος. Η αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων 

είναι εφικτή και επιτακτική και η λύση βρίσκεται στην εξοικονόµηση της ενέργειας, είτε µε 

διαφοροποίηση των καταναλωτικών συνηθειών, είτε µε «πράσινη» χρήση της ενέργειας, µε 

διαφορετικό, πιο αποδοτικό τρόπο.  

Σε διεθνές και εθνικό επίπεδο πολλά έχουν αλλάξει στα θέµατα ενεργειακής πολιτικής και 

σχεδιασµού γενικότερα στη βάση ότι η εξοικονόµηση ενέργειας και η χρήση των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας αποτελούν τη µόνη βιώσιµη λύση, µε πολλαπλά οφέλη σε 

κοινωνικό, οικονοµικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.  

Ένας από τους µεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στην Ευρώπη είναι ο κτιριακός τοµέας 

καλύπτοντας το 40% του συνολικού ενεργειακού ισοζυγίου της. Η ένταση των 

προβληµάτων του εξωτερικού περιβάλλοντος έχει διαµορφώσει ένα πλαίσιο προβληµάτων 

και για το κτίριο, όπου τα προβλήµατα ποιότητας του εσωτερικού κλίµατος και 
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περιβάλλοντος και τα ποσοτικά και ποιοτικά προβλήµατα κατανάλωσης ενέργειας, 

συµπλέουν και απαιτούν κοινή και προοδευτικής αντίληψης αντιµετώπιση. Η σηµαντική 

έρευνα που έχει πραγµατοποιηθεί κατά τα τελευταία χρόνια έχει επιτρέψει την ανάπτυξη 

επιστηµονικών µεθόδων, τεχνικών και τεχνολογιών που εξασφαλίζουν, αφενός βέλτιστο 

εσωτερικό περιβάλλον, αφετέρου µέγιστη δυνατή εξοικονόµηση ενέργειας.  

Στόχος αυτής της εργασίας είναι η µελέτη της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων µε κατάλληλα 

υπολογιστικά εργαλεία (προγράµµατα υπολογιστή) και η διερεύνηση των αποτελεσµάτων 

τεχνικών εξοικονόµησης ενέργειας στην ενεργειακή ταυτότητα των κτιρίων. Τα υπό µελέτη 

κτίρια επιλέχθηκε να ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα. Ο δηµόσιος τοµέας οφείλει να 

διαδραµατίζει υποδειγµατικό ρόλο στον τοµέα της ενεργειακής απόδοσης, καθώς όχι µόνο 

διαθέτει τα µέσα, αλλά φέρει και ευθύνη έναντι των πολιτών. 

Στα πρώτα κεφάλαια της εργασίας γίνεται µια εκτενής παρουσίαση του προβλήµατος της 

αυξηµένης κατανάλωσης ενέργειας στον κτιριακό τοµέα και δη σε κτίρια που ανήκουν στο 

δηµόσιο τοµέα. Εξετάζεται το νοµοθετικό πλαίσιο που ισχύει σε Ευρώπη και Ελλάδα, µε 

έµφαση στις διατάξεις που αφορούν στην εξοικονόµηση ενέργειας στον κτιριακό τοµέα, και 

µε ειδική µνεία στους νόµους και τα προγράµµατα που αφορούν σε κτίρια του δηµόσιου 

τοµέα. Ακολουθεί µια συνοπτική παρουσίαση των λογισµικών που χρησιµοποιούνται 

ευρύτερα για την προσοµοίωση της ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων. 

Στα επόµενα κεφάλαια αναλύεται η µελέτη περίπτωσης. Παρουσιάζονται τα κτίρια που θα 

µελετηθούν, και είναι το ∆ηµαρχείο της  Ν. Ιωνίας, Μαγνησίας και το Πολιτιστικό Κέντρο 

του ίδιου δήµου. Αναλύονται χαρακτηριστικά τους που αφορούν στη διαδικασία 

προσοµοίωσης (θερµικές ζώνες, κατασκευαστικά, λειτουργικά χαρακτηριστικά κ.α.). Το 

λογισµικό που χρησιµοποιείται στην παρούσα εργασία για την επίτευξη της διαδικασίας 

προσοµοίωσης είναι το πρόγραµµα Ener-Win 97.2000. Παρουσιάζονται εκτενώς τόσο το 

λογισµικό, όσο και οι είσοδοι που απαιτούνται για την εκτίµηση της ενεργειακής 

κατανάλωσης των κτιρίων. 

Στη συνέχεια αναλύονται οι τεχνικές παρεµβάσεις που προτείνονται για την εξοικονόµηση 

ενέργειας στα υπό µελέτη κτίρια και αφορούν αντικατάσταση υαλοπινάκων, αύξηση 

θερµοµόνωσης, τεχνικές περιορισµού υαλοστασίων. Παρουσιάζεται η θεωρητική 

προσέγγιση των παρεµβάσεων, η προσαρµογή τους στο πρόγραµµα και τα αποτελέσµατα 

της ανάλυσης. Επιπλέον, διερευνάται η επίδραση κλιµατικών παραγόντων στην ενεργειακή 

απόδοση κάθε κτιρίου. 
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Τέλος µελετώνται οι συνθήκες θερµικής άνεσης στο εσωτερικό των κτιρίων και πως οι 

προαναφερθέντες παράγοντες (τεχνικές παρεµβάσεις/ κλίµα) επηρεάζουν το αίσθηµα 

άνεσης των χρηστών των κτιρίων. 

Η εργασία αυτή δεν αποτελεί τεχνικοοικονοµική µελέτη και δεν διερευνάται η οικονοµική 

απόδοση της επένδυσης σε παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας. Η εξοικονόµηση της 

ενέργειας δε µεταφράζεται σε χρηµατικούς όρους, αλλά δίνεται έµφαση στον περιορισµό 

της κατανάλωσης ενέργειας ως απάντηση στο πρόβληµα των µειούµενων αποθεµάτων 

πηγών ενέργειας και της περιβαλλοντικής επίπτωσης της κατανάλωσης µεγάλων ποσών 

ενέργειας. 

Για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων, χρησιµοποιήθηκαν βιβλιογραφικές πηγές και 

αξιοποιήθηκαν οι πληροφορίες που αναρτώνται σε ιστοσελίδες µε αξιόπιστο περιεχόµενο. 

Το λογισµικό Ener-Win, που χρησιµοποιήθηκε, ανακτήθηκε από τον επίσηµο δικτυακό 

τόπο. Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκαν επισκέψεις στα υπό µελέτη κτίρια και συνεντεύξεις 

για τη συλλογή πληροφοριών.      


