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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ∆ήµου Αµαρουσίου έχει σαν κύριο στόχο για το ∆ήµο την 

ευαισθητοποίηση και τον εξορθολογισµό στη χρήση της ενέργειας στα δηµοτικά κτίρια και στους 

κοινόχρηστους χώρους.  

Ο ∆ήµος Αµαρουσίου έχει προχωρήσει σε πολύ µεγάλο βαθµό σε ανακαινίσεις και αναβαθµίσεις 

πολλών δηµοτικών ακινήτων. Πολλά από αυτά τα ακίνητα δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για 

ενεργειακές παρεµβάσεις κυρίως λόγω των πρόσφατων ανακαινίσεων – ανακατασκευών όπου 

χρησιµοποιήθηκαν σύγχρονα υλικά (θερµοµονωτικά, κουφώµατα κλπ). Υπάρχει όµως και πληθώρα 

άλλων που χρήζουν παρεµβάσεων για την ενεργειακή τους αναβάθµιση προκειµένου να µειωθούν οι 

ενεργειακές τους καταναλώσεις, να εξοικονοµηθούν πόροι (ενέργεια, δαπάνες κλπ) και εµµέσως να 

συµβάλλουν στην ελάττωση της ατµοσφαιρικής  ρύπανσης.  

Η ∆ηµοτική Αρχή λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω επέλεξε τα κτίρια παρέµβασης αξιολογώντας τις 

ενεργειακές τους καταναλώσεις (∆ηµαρχείο) και την χρησιµότητα τους προς το κοινωνικό σύνολο 

(κτίρια ιδιαίτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος και υποστήριξης του κοινωνικού συνόλου όπως το 5ο 

Γυµνάσιο, το ΚΑΠΗ επί της οδού Περικλέους 20 και ο βρεφονηπιακός σταθµός επί της οδού Χλόης).   

Ο ∆ήµος Αµαρουσίου έχει προγραµµατίσει για το τρέχον έτος την υλοποίηση του έργου 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΑΞΗ: 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)», στο πλαίσιο του προγράµµατος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» 

και συγκεκριµένα της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», µε MIS 373676 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΤΤΙΚΗ», µε ΚΑ 30-7341.002.  

Για το σκοπό αυτό εκπονήθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων η παρούσα µελέτη,  ο 

προϋπολογισµός της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 637.983,00 €, συµπεριλαµβανοµένων ΓΕ & ΟΕ 

18%, απροβλέπτων (15%), αναθεώρησης, και Φ.Π.Α. 23%   
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2.1 ΚΤΙΡΙΟ: ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 

 

Θέση: Αθήνα (38°Β, 23.7°Α) Χρονολογία κατασκευής: 2004 

Περιβάλλων χώρος: Αστική 

περιοχή µεγάλης 

πυκνότητας δόµησης.  

Προσανατολισµός: Ο µεγάλος άξονας του 

κτιρίου έχει Β-Ν προσανατολισµό.  

Σύντοµη περιγραφή: Ελεύθερες όψεις. Τρεις 

όροφοι και ισόγειο. 

 

Κατασκευή: Μονωµένο κτίριο. Φέρων 

οργανισµός από οπλισµένο σκυρόδεµα. 

Τοιχοποιία από διπλή πλινθοδοµή. Επίπεδη 

οροφή από οπλισµένο σκυρόδεµα. ∆άπεδο 

από οπλισµένο σκυρόδεµα και κεραµικά 

πλακίδια. Ανοίγµατα µε  κουφώµατα 

αλουµινίου και διπλούς υαλοπίνακες. 

Ωράριο Λειτουργίας: 8:00 έως 20:00, 

πενθήµερη βάση  

Εργαζόµενοι: 400 εργαζόµενοι 

Θέρµανση / Ψύξη / Αερισµός: Θέρµανση χώρων µε λέβητα και καυστήρα φυσικού αερίου. 

Ψύξη χώρων µε δυο υδρόψυκτους ψύκτες (chiller). Μηχανικός αερισµός   

Γενική περιγραφή 

Το κτίριο κατασκευάστηκε το 2004 και βρίσκεται στο ∆ήµο Αµαρουσίου, στην περιοχή της Αθήνας και 

είναι πανταχόθεν ελεύθερο . Αποτελείται από το ισόγειο και τρεις ορόφους µε µέσο ύψος ορόφου 

3.60m. Ο µεγάλος άξονας του κτιρίου είναι προσανατολισµένος κατά τον άξονα Β-Ν, ενώ η πρόσοψή 

του είναι προσανατολισµένη βορειοανατολικά. Το κτίριο λειτουργεί 12 ώρες την ηµέρα, 5 ηµέρες την 

εβδοµάδα, 12 µήνες τον χρόνο. Στο κτίριο εργάζονται περίπου 400 άτοµα και φιλοξενεί περίπου άλλα 

500.  

Αρχιτεκτονική περιγραφή  

Το κτίριο έχει θερµοµόνωση. Η τοιχοποιία αποτελείται από διπλή πλινθοδοµή (συντελεστής 

θερµοπερατότητας, Uvalue = 0.40 W/m2.oC). Το δάπεδο κάθε ορόφου είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα 

15 cm και επίστρωση µε πλακίδια (Uvalue = 0.55 W/m2.oC). Η οροφή του κτιρίου είναι από οπλισµένο 

σκυρόδεµα 15 cm  (Uvalue =0.46 W/m2.oC).Τα κουφώµατα είναι αλουµινίου µε διπλούς υαλοπίνακες 

(Uvalue = 3.00 W/m2.oC). Οι διαφανείς επιφάνειες καλύπτουν 69% των όψεων του κτιρίου. 

 

Η/Μ εγκαταστάσεις  

•  Θέρµανση / ψύξη / αερισµός 
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Το ισόγειο και οι όροφοι του κτιρίου κλιµατίζονται  µέσω δύο υδρόψυκτων chiller της εταιρείας Trane  

συνολικής ισχύος 340  Kw. 

Η επιθυµητή εσωτερική θερµοκρασία των χώρων για την περίοδο θέρµανσης είναι 20 oC, ενώ για την 

περίοδο ψύξης η επιθυµητή εσωτερική θερµοκρασία είναι 26 οC. 

Η θέρµανση των χώρων γίνεται µε την χρήση δύο κεντρικών  λεβήτων φυσικού αερίου συνολικής 

ισχύος 980 000 kcal/h. Η διανοµή γίνεται µέσω 5 κυκλοφορητών   συνολικής ισχύος 13,96kW. Τα 

δίκτυα διανοµής είναι σε καλή κατάσταση. 

Η διείσδυση του αέρα από τα ανοίγµατα εκτιµάται σε  1,65m3/sec. Θεωρούµε ότι καθ’ όλη την διάρκεια 

του ωραρίου λειτουργίας, υπάρχει και φυσικός αερισµός (µε πρωτοβουλία των εργαζοµένων) που 

ανέρχεται σε 1.22m3/sec. 

•  Φωτισµός / εξοπλισµός    

 Τα φωτιστικά είναι  

1. φθορισµού τετράγωνα  (4Χ18) συνολικού αριθµού  916 φωτιστικά σώµατα 

2. φθορισµού στρογγυλά τύπου PL συνολικού αριθµού 701 

3. φθορίου 36W συνολικού αριθµού 31 

4. φθορίου 18W συνολικού αριθµού 38 

Το σύστηµα φωτισµού ελέγχεται από υποπίνακες σε κάθε όροφο και τοπικούς διακόπτες στους 

χώρους .  

Η εγκατεστηµένη ισχύς των διαφόρων συσκευών στο κτίριο ανέρχεται σε 30kW.  

Παρατήρηση   Η κατανάλωση του κτιρίου σε πετρέλαιο  σύµφωνα µε τον υπεύθυνο είναι για την 

περίοδο (01/2008 µε 12/2008) 16.800 lt και το 2009 227.682kWh φυσικού αερίου. 

 Η κατανάλωση του κτιρίου σε ηλεκτρισµό κατ εκτίµηση  ήταν ~ 410.400kWh. 

To κτίριο δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήµατα όσον αφορά τη µόνωση του κελύφους και τα 

υαλοστάσια. Για την εξοικονόµηση ενέργειας θα γίνει η αλλαγή των πηνίων των φωτιστικών (ballast) σε 

ηλεκτρονικά, η τοποθέτηση  BEMS που θα ελέγχει το φωτισµό, τη θέρµανση και την ψύξη (πηγές 

βασικών ενεργειακών καταναλώσεων) και η δηµιουργία πράσινου δώµατος στην οροφή του δεύτερου 

επιπέδου του κτιρίου. 
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2.2 ΚΤΙΡΙΟ: 5o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 

 

Θέση: Αθήνα (38°Β, 23.7°Α) Χρονολογία κατασκευής: 1986 

Περιβάλλων χώρος: Αστική 

περιοχή µέσης πυκνότητας 

δόµησης.  

Προσανατολισµός: Ο µεγάλος άξονας του κτιρίου 

έχει Β-Ν προσανατολισµό.  

Σύντοµη περιγραφή: Ελεύθερες όψεις. ∆ύο 

όροφοι και ισόγειο. 

 

Κατασκευή: Μονωµένο κτίριο. Φέρων οργανισµός 

από οπλισµένο σκυρόδεµα. Τοιχοποιία από διπλή 

πλινθοδοµή. Επίπεδη οροφή από οπλισµένο 

σκυρόδεµα και στέγη µε κεραµίδια. ∆άπεδο από 

οπλισµένο σκυρόδεµα και µωσαϊκό. Ανοίγµατα µε  

κουφώµατα σιδήρου και µονούς υαλοπίνακες. 

Ωράριο Λειτουργίας: 8:00 έως 14:00, 

πενθήµερη βάση  

Εργαζόµενοι: 20 εργαζόµενοι 

Θέρµανση / Ψύξη / Αερισµός: Θέρµανση χώρων µε λέβητα και καυστήρα φυσικού αερίου. Ψύξη 

χώρων µε αντλίες θερµότητας. Φυσικός αερισµός   

Γενική περιγραφή 

Το σχολείο κατασκευάστηκε το 1986 και βρίσκεται στο ∆ήµο Αµαρουσίου, στην περιοχή της Αθήνας και 

είναι πανταχόθεν ελεύθερο. Αποτελείται από το ισόγειο και δυο ορόφους µε ύψος ορόφου 3.4m. Ο 

µεγάλος άξονας του κτιρίου είναι προσανατολισµένος κατά τον άξονα Β-Ν, ενώ η πρόσοψή του είναι 

προσανατολισµένη βορειοανατολικά. Το κτίριο λειτουργεί 6 ώρες την ηµέρα, 5 ηµέρες την εβδοµάδα, 8 

µήνες τον χρόνο. Στο κτίριο εργάζονται περίπου 20 άτοµα και φιλοξενεί περίπου 600 µαθητές .  

Αρχιτεκτονική περιγραφή  

Το κτίριο έχει θερµοµόνωση. Η τοιχοποιία αποτελείται από διπλή πλινθοδοµή, µε ανοιχτόχρωµο 

επίχρισµα (2mm), (συντελεστής θερµοπερατότητας, Uvalue = 1.49 W/m2.oC). Το δάπεδο κάθε ορόφου 

είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα 15 cm και επίστρωση µε µωσαϊκό (Uvalue = 2.88 W/m2.oC). Η οροφή 

του κτιρίου είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα 15 cm  (Uvalue =0,47 W/m2.oC).Τα κουφώµατα είναι 

σιδερένια µε µονούς υαλοπίνακες (Uvalue = 5,81 W/m2.oC), ανοιγόµενα. Οι διαφανείς επιφάνειες 

καλύπτουν 69% των όψεων του κτιρίου. 

Η/Μ εγκαταστάσεις 

• Θέρµανση / ψύξη / αερισµός 

Το ισόγειο και οι όροφοι του κτιρίου κλιµατίζονται  µέσω αντλιών θερµότητας (split units) συνολικής 

ισχύος 60 Kw. 
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Η επιθυµητή εσωτερική θερµοκρασία των χώρων για την περίοδο θέρµανσης είναι 20 oC, ενώ για την 

περίοδο ψύξης η επιθυµητή εσωτερική θερµοκρασία είναι 26 οC. 

Η θέρµανση των χώρων γίνεται µε την χρήση κεντρικού λέβητα µε καυστήρα φυσικού αερίου. Η 

διανοµή γίνεται µέσω 2 κυκλοφορητών ισχύος 1kW. Τα δίκτυα διανοµής είναι σε καλή κατάσταση 

καθώς και ο λέβητας ισχύος 250.000 kcal . 

Η διείσδυση του αέρα από τα ανοίγµατα εκτιµάται σε  1,60m3/sec. Θεωρούµε ότι καθ’ όλη την διάρκεια 

του ωραρίου λειτουργίας, υπάρχει και φυσικός αερισµός (µε πρωτοβουλία των εργαζοµένων) που 

ανέρχεται σε 7,20m3/sec. 

• Φωτισµός / εξοπλισµός    

Τα φωτιστικά είναι  

φθορισµού 72W (36*2) συνολικού αριθµού  345 φωτιστικά σώµατα 

πυρακτώσεως 65W συνολικού αριθµού 10 φωτιστικά σώµατα 

Το σύστηµα φωτισµού ελέγχεται από τοπικούς διακόπτες στους χώρους.  

Η εγκατεστηµένη ισχύς των διαφόρων συσκευών στο κτίριο ανέρχεται σε 4kW.  

Παρατήρηση    

Η κατανάλωση του κτιρίου σε φυσικό αέριο σύµφωνα µε τον υπεύθυνο (διευθυντή) είναι για την 

περίοδο (01/2008 µε12/2008) 92400kWH  

Η κατανάλωση του κτιρίου σε ηλεκτρισµό κατ εκτίµηση  ήταν ~53700 kW.   

Το κτίριο χρειάζεται θερµοµόνωση στο δάπεδο, αλλαγή κουφωµάτων και υαλοπινάκων και αλλαγή των 

στραγγαλιστικών πηνίων των φωτιστικών ballast σε ηλεκτρονικά.  

.   
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2.3 ΚΤΙΡΙΟ: ΚΑΠΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 

 

Θέση: Αθήνα (38°Β, 23.7°Α) Χρονολογία κατασκευής: 1997 

Περιβάλλων χώρος: Αστική 

περιοχή µεγάλης 

πυκνότητας δόµησης.  

Προσανατολισµός: Ο µεγάλος άξονας του κτιρίου 

έχει Β-Ν προσανατολισµό.  

Σύντοµη περιγραφή: Τρεις ελεύθερες όψεις 

(ΒΑ, ΝΑ και Ν∆) . Τρεις όροφοι και ισόγειο. 

 

Κατασκευή: Μη µονωµένο κτίριο. Φέρων 

οργανισµός από οπλισµένο σκυρόδεµα. 

Τοιχοποιία από διπλή πλινθοδοµή. Επίπεδη 

οροφή από οπλισµένο σκυρόδεµα. ∆άπεδο από 

οπλισµένο σκυρόδεµα και κεραµικά πλακίδια. 

Ανοίγµατα µε  κουφώµατα σιδήρου και µονούς 

υαλοπίνακες. 

Ωράριο Λειτουργίας: 8:00 έως 20:00  Εργαζόµενοι: 10 εργαζόµενοι 

Θέρµανση / Ψύξη / Αερισµός: Θέρµανση χώρων µε λέβητα πετρελαίου. Ψύξη χώρων µε αντλίες 

θερµότητας. Φυσικός αερισµός   

Γενική περιγραφή 

Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1997 και βρίσκεται στο ∆ήµο Αµαρουσίου, στην περιοχή της Αθήνας και 

είναι στις τρεις πλευρές ελεύθερο . Αποτελείται από το ισόγειο και τρεις ορόφους µε µέσο ύψος ορόφου 

3.25m. Ο µεγάλος άξονας του κτιρίου είναι προσανατολισµένος κατά τον άξονα Β-Ν, ενώ η πρόσοψή 

του είναι προσανατολισµένη νοτιοδυτικά. Το κτίριο λειτουργεί 12 ώρες την ηµέρα, 6 ηµέρες την 

εβδοµάδα, 12 µήνες τον χρόνο. Στο κτίριο εργάζονται περίπου 10 άτοµα και φιλοξενεί περίπου 100.  

Αρχιτεκτονική περιγραφή  

Το κτίριο δεν έχει θερµοµόνωση. Η τοιχοποιία αποτελείται από διπλή πλινθοδοµή, µε ανοιχτόχρωµο 

επίχρισµα (2mm), (συντελεστής θερµοπερατότητας, Uvalue = 1.85 W/m2.oC). Το δάπεδο κάθε ορόφου 

είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα 15 cm και επίστρωση µε πλακίδια (Uvalue = 2.17 W/m2.oC). Η οροφή 

του κτιρίου είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα 15 cm  (Uvalue =1,86 W/m2.oC).Τα κουφώµατα είναι 

σιδερένια µε µονούς υαλοπίνακες (Uvalue = 5,81 W/m2.oC). Οι διαφανείς επιφάνειες καλύπτουν 20% 

των όψεων του κτιρίου. 

 

Η/Μ εγκαταστάσεις  

•  Θέρµανση / ψύξη / αερισµός 

Το ισόγειο και οι όροφοι του κτιρίου κλιµατίζονται  µέσω αντλιών θερµότητας (split units) συνολικής 
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ισχύος 30 Kw. 

Η επιθυµητή εσωτερική θερµοκρασία των χώρων για την περίοδο θέρµανσης είναι 20 oC, ενώ για την 

περίοδο ψύξης η επιθυµητή εσωτερική θερµοκρασία είναι 26 οC. 

Η θέρµανση των χώρων γίνεται µε την χρήση κεντρικού λέβητα πετρελαίου. Η διανοµή γίνεται µέσω 1 

κυκλοφορητή  συνολικής ισχύος 0,36kW. Τα δίκτυα διανοµής είναι σε καλή κατάσταση καθώς και ο 

λέβητας ισχύος 65 000 kcal . 

Η διείσδυση του αέρα από τα ανοίγµατα εκτιµάται σε  1,03m3/sec. Θεωρούµε ότι καθ’ όλη την διάρκεια 

του ωραρίου λειτουργίας, υπάρχει και φυσικός αερισµός (µε πρωτοβουλία των εργαζοµένων) που 

ανέρχεται σε 0.27 m3/sec. 

•  Φωτισµός / εξοπλισµός    

 Τα φωτιστικά είναι  

1. φθορισµού  72W (18*4) συνολικού αριθµού  75 φωτιστικά σώµατα 

2.  πυρακτώσεως 60W συνολικού αριθµού 37 φωτιστικά σώµατα 

Το σύστηµα φωτισµού ελέγχεται από τοπικούς διακόπτες στους χώρους.  

Η εγκατεστηµένη ισχύς των διαφόρων συσκευών στο κτίριο ανέρχεται σε 5kW.  

Παρατήρηση   Η κατανάλωση του κτιρίου σε πετρέλαιο σύµφωνα µε τον υπεύθυνο είναι για την 

περίοδο (01/2008 µε 12/2008) 3.900 lt. Η κατανάλωση του κτιρίου σε ηλεκτρισµό κατ εκτίµηση  ήταν ~ 

25.450kW. 

Το κτίριο χρειάζεται θερµοµόνωση στην τοιχοποιία , στο δώµα και το δάπεδο (οροφή υπογείου) , 

αλλαγή κουφωµάτων και υαλοπινάκων, παρεµβάσεις στο λεβητοστάσιο - αντικατάσταση του καυστήρα 

µε νέο για καύση φυσικού αερίου - αλλαγή των στραγγαλιστικών πηνίων των φωτιστικών σε 

ηλεκτρονικά καθώς και αντικατάσταση των φωτιστικών λαµπτήρων πυρακτώσεως µε αλλά φθορισµού. 
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2.4 ΚΤΙΡΙΟ: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

 

 

Θέση: Αθήνα (38°Β, 23.7°Α) Χρονολογία κατασκευής: 1956 

Περιβάλλων χώρος: Αστική 

περιοχή µεγάλης 

πυκνότητας δόµησης.  

Προσανατολισµός: Ο µεγάλος άξονας του κτιρίου 

έχει Β-Ν προσανατολισµό.  

Σύντοµη περιγραφή: Ελεύθερες όψεις. 

Ισόγειο. 

 

Κατασκευή: Μη µονωµένο κτίριο. Τοιχοποιία 

φέρουσα  από λιθοδοµή. Επίπεδη οροφή από 

οπλισµένο σκυρόδεµα. ∆άπεδο από οπλισµένο 

σκυρόδεµα και κεραµικά πλακίδια. Ανοίγµατα µε  

κουφώµατα ξύλινα και µονούς υαλοπίνακες. 

Ωράριο Λειτουργίας: 7:00 έως 16:00, Εργαζόµενοι: 10 εργαζόµενοι 

Θέρµανση / Ψύξη / Αερισµός: Θέρµανση χώρων µε λέβητα πετρελαίου. Ψύξη χώρων µε αντλίες 

θερµότητας. Φυσικός αερισµός   

Γενική περιγραφή 

Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1956 και βρίσκεται στο ∆ήµο Αµαρουσίου, στην περιοχή της Αθήνας και 

είναι σε όλες τις πλευρές ελεύθερο . Αποτελείται από το ισόγειο µε ύψος ορόφου 3.00m. Ο µεγάλος 

άξονας του κτιρίου είναι προσανατολισµένος κατά τον άξονα Β-Ν, ενώ η πρόσοψή του είναι 

προσανατολισµένη βορειοανατολικά. Το κτίριο λειτουργεί 9 ώρες την ηµέρα, 6 ηµέρες την εβδοµάδα, 

10 µήνες τον χρόνο. Στο κτίριο εργάζονται περίπου 10 άτοµα και φιλοξενεί περίπου 100.  

Αρχιτεκτονική περιγραφή  

Η τοιχοποιία αποτελείται από λιθοδοµή , µε ανοιχτόχρωµο επίχρισµα (2mm), (συντελεστής 

θερµοπερατότητας, Uvalue = 1.35 W/m2.oC). Το δάπεδο κάθε ορόφου είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα 

15 cm και επίστρωση µε πλακίδια (Uvalue = 2.88 W/m2.oC). Η οροφή του κτιρίου είναι από οπλισµένο 

σκυρόδεµα 15 cm  (Uvalue =1,86 W/m2.oC).Τα κουφώµατα είναι ξύλινα µε µονούς υαλοπίνακες 

(Uvalue = 5,23 W/m2.oC), ανοιγόµενα. Οι διαφανείς επιφάνειες καλύπτουν 13% των όψεων του κτιρίου. 

Η/Μ εγκαταστάσεις  

•  Θέρµανση / ψύξη / αερισµός 

Το κτίριο κλιµατίζεται  µέσω αντλιών θερµότητας (split units) συνολικής ισχύος 21 Kw. 

 

Η επιθυµητή εσωτερική θερµοκρασία των χώρων για την περίοδο θέρµανσης είναι 20 oC, ενώ για την 

περίοδο ψύξης η επιθυµητή εσωτερική θερµοκρασία είναι 26 οC. 

Η θέρµανση των χώρων γίνεται µε την χρήση κεντρικού λέβητα πετρελαίου. Η διανοµή γίνεται µέσω 1 
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κυκλοφορητή  συνολικής ισχύος 0,10kW. Τα δίκτυα διανοµής είναι σε καλή κατάσταση καθώς και ο 

λέβητας ισχύος 40 000 kcal . 

 Η διείσδυση του αέρα από τα ανοίγµατα εκτιµάται σε  0,07m3/sec. Θεωρούµε ότι καθ’ όλη την διάρκεια 

του ωραρίου λειτουργίας, υπάρχει και φυσικός αερισµός (µε πρωτοβουλία των εργαζοµένων) που 

ανέρχεται σε 0.40 m3/sec. 

•  Φωτισµός / εξοπλισµός    

 Τα φωτιστικά είναι  

1. φθορισµού  36W  συνολικού αριθµού  14 φωτιστικά σώµατα 

2.  πυρακτώσεως 100W συνολικού αριθµού 7 φωτιστικά σώµατα 

Το σύστηµα φωτισµού ελέγχεται από τοπικούς διακόπτες στους χώρους.  

Η εγκατεστηµένη ισχύς των διαφόρων συσκευών στο κτίριο ανέρχεται σε 15kW.  

Παρατήρηση   Η κατανάλωση του κτιρίου σε πετρέλαιο σύµφωνα µε τον υπεύθυνο είναι για την 

περίοδο (01/2008 µε 12/2008) 1.000 lt. Η κατανάλωση του κτιρίου σε ηλεκτρισµό κατ εκτίµηση  ήταν ~ 

9.973kW. 

Το κτίριο χρειάζεται θερµοµόνωση στην τοιχοποιία, στο δάπεδο του δώµατος, αλλαγή κουφωµάτων και 

υαλοπινάκων, αλλαγή των στραγγαλιστικών πηνίων των φωτιστικών σε ηλεκτρονικά καθώς και 

αντικατάσταση των φωτιστικών λαµπτήρων πυρακτώσεως µε αλλά φθορισµού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
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Η παρούσα µελέτη αφορά σε παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας που θα πρέπει να γίνουν στα 

παρακάτω δηµοτικά κτίρια ώστε να ελαττωθούν οι ενεργειακές δαπάνες και το κτίριο να µπορεί να 

εναρµονιστεί µε τους  νέους κανονισµούς.  

3.1  Κτίριο ∆ηµαρχείου  

• Κατασκευή πράσινου δώµατος  

• Αλλαγή των στραγγαλιστικών πηνίων των φωτιστικών φθορισµού µε ηλεκτρονικά και αντικατάσταση 

των φωτιστικών πυρακτώσεως µε φθορίου  

• Εγκατάσταση συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης (ΒΕΜS)  

• Σύστηµα παρουσίασης στοιχείων στο κοινό (όπως θα προκύπτουν από το BEMS) 

3.2   5ο Γυµνάσιο Αµαρουσίου  

• Μόνωση του δαπέδου του δώµατος  

• Αλλαγή των κουφωµάτων και υαλοπινάκων 

• Αλλαγή των στραγγαλιστικών πηνίων των φωτιστικών φθορισµού µε ηλεκτρονικά και αντικατάσταση 

των φωτιστικών πυρακτώσεως µε φθορίου  

3.3 ΚΑΠΗ Αµαρουσίου, (Περικλέους 20)  

• Εξωτερική θερµοµόνωση του κτιρίου  

• Θερµοµόνωση του δαπέδου του δώµατος  

• Αλλαγή των κουφωµάτων και υαλοπινάκων 

• Αλλαγή των στραγγαλιστικών πηνίων των φωτιστικών φθορισµού µε ηλεκτρονικά και αντικατάσταση 

των φωτιστικών πυρακτώσεως µε φθορίου  

• Εργασίες λεβητοστασίου για καύση φυσικού αερίου και αντικατάσταση καυστήρα . 

3.4. Βρεφονηπιακός Σταθµός οδού Χλόης    

• Εξωτερική θερµοµόνωση του κτιρίου  

• Θερµοµόνωση του δαπέδου του δώµατος  

• Αλλαγή των κουφωµάτων και υαλοπινάκων 

• Αλλαγή των στραγγαλιστικών πηνίων των φωτιστικών φθορισµού µε ηλεκτρονικά και αντικατάσταση 

των φωτιστικών πυρακτώσεως µε φθορίου  

 

 

 

 

 

4. ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ – ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ   
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 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Στον σχεδιασµό των διαµορφώσεων ελήφθησαν υπόψη οι όροι που επιβάλλονται από τους ισχύοντες 

κανονισµούς και διατάξεις : 

1. τις τοπικές δεσµεύσεις π.χ. λόγω Αρχαιολογικής υπηρεσίας, γειτνίασης µε αγωγούς υψηλής τάσης ∆ΕΗ 

κλπ 

2. Ο Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός (ΝΟΚ, Ν. 4067/2012, ΦΕΚ 79/09.04.2012 Α') 

3. Ο Ν. 4030/2011 

4. Ο Κτιριοδοµικός Κανονισµός (Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε αριθµό 3046/304/30.1.1989, ΦΕΚ 59 

∆/3.2.1989 και Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε αριθµό 49977/3068/27.6.1989, ΦΕΚ 535 

Β/30.6.1989), όπως ισχύει σήµερα. 

5. Ο Κανονισµός Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.∆. 71/4-2-88 ΦΕΚ 32 Α/17.2) όπως τροποποιήθηκε 

συµπληρώθηκε και ισχύει σήµερα.  

6. Ο Κανονισµός Ηχοπροστασίας των κτιρίων 

7. Κανονισµός  ΣΑΥ-ΦΑΥ 

8. Οι Κανονισµοί Ειδικών Κτιρίων 

9. Περί λήψεως βασικών µέτρων Πυρ/στασίας σε Αίθουσες Συγκεντρώσεων Κοινού 

10. «Οδηγίες Σχεδιασµού για Ατοµα µε Ειδικές Ανάγκες» του ΥΠΕΧΩ∆Ε 

11. την εγκύκλιο ΥΠΕΧΩ∆Ε/Γ.∆.ΠΟΛ./∆ΟΚΚ/ΤΜΗΜΑ Β/8298/3-3-2004 για «οδηγό τυφλών» σε 

κοινόχρηστους χώρους 

12. Οι Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί και τα Πρότυπα που έχουν καταστεί υποχρεωτικά, καθώς και οι αντίστοιχες 

Ευρωπαϊκές Οδηγίες.  

13. Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε/∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/175/ΦΕΚ Β΄/266/14-3-2001/ «Πρόληψη Εργασιακού 

Κινδύνου κατά τη Μελέτη του Εργου». 

14. Τα Πρότυπα του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) η τα Πρότυπα των Εθνικών 

Οργανισµών Τυποποίησης άλλων χωρών όπως Γερµανικά (DIN κ.λ.π.), Βρεττανικά (BS κ.λ.π.), 

Γαλλικά (NF κ.λ.π.), Ηνωµένων Πολιτειών (ASTM κ.λ.π.), τα των λοιπών κρατών – Μελών της Ε.Ε. 

καθώς και τα ∆ιεθνή (ISO κ.λ.π.).  

15. Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε/∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/501/ΦΕΚ Β΄/928/4-7-2003/ «Εγκριση οδηγιών 

υποχρεωτικής εφαρµογής για το περιεχόµενο, τον έλεγχο και την έγκριση Προγράµµατος Ποιότητας 

Μελέτης. 

16. Ειδικοί κανονισµοί – Τεχνικές οδηγίες Η/Μ µελετών 

17. Τα επίσηµα Τιµολόγια, διάφορων κατηγοριών εργασιών (ΠΤΟΕ,ΑΤΗΕ.ΑΤΕΟ, ΗΛΜ) 

18. Τα αναφερόµενα στο 2ο Βιβλίο του Π.∆. 696/74 «Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών» 

19. Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - ∆ιορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4-05): Ανάθεση και εκτέλεση 



 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ταµείο Συνοχής 
 

 
 

 

ποιότητα ζωής για όλους 
Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 

1

δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών καιπαροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 

20. Π.∆. 696/74 (ΦΕΚ-301 Α') : Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών, επίβλεψιν παραλαβήν κλπ. 

Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηµατογραφικών και 

Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών µελετών, µόνο ως προς το σκέλος 

των τεχνικών προδιαγραφών 

21. Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209 Α/21-9-2011): Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση 

αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας 

Υπουργείου Περιβάλλοντος ως προς το σκέλος της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

22. Ν 4178/2013  (ΦΕΚ 174 Α') "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης ∆όµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και 

άλλες διατάξεις."  

23. Την υπ' αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273 απόφαση «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα.» (ΦΕΚ 

2221/Β/30.7.2012) 

24. Την υπ' αριθµ. αριθµ. ∆11γ/ο/9/7/7-2-2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆Ι. 

«Αναπροσαρµογή και συµπλήρωση των Ενιαίων Τιµολογίων Έργων (έκδοση 3.0) Οδοποιίας, 

Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών και Πρασίνου και (έκδοση 1.0) Ηλεκτροµηχανολογικών 

Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών. (ΦΕΚ 363/Β/19.2.2013) και τις τροποποιήσεις του. 

25. Ο Νέος Αντισεισµικός Κανονισµός (Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε αριθµό 

26. ∆17 α/32/ΦΝ 275/30.9.1992, ΦΕΚ 613 Β/12.10.1992), όπως ισχύει σήµερα 

27. Ο Ελληνικός Κανονισµός Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Υ.Ε.) Β.∆. 23-6-36 (ΦΕΚ 

270/23-6-1936) 

28. Η Ερµηνευτική Εγκύκλιος Κ.Ε.Υ.Ε. Αριθ. 61800/2.11.37 του Υπουργείου Υγιεινής. 

29. τις Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ 

30. τα Πρότυπα του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) η τα Πρότυπα των Εθνικών 

Οργανισµών Τυποποίησης άλλων χωρών, όπως της Γερµανίας (DIN), Αγγλίας (BS), Γαλλίας (AFNOR), 

η άλλων ειδικευµένων Οργανισµών (ASTM, VDE, ASHTO, ASME, StLB) κλπ στα θέµατα που δεν 

καλύπτονται από τους παραπάνω Κανονισµούς η αποφάσεις. 

Οι επεµβάσεις περιγράφονται στα σχέδια διαµόρφωσης και λεπτοµερειών. Γενικά για τα υλικά και τον 

εξοπλισµό βλέπε και αναλυτική Τ.Π. 

 

 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ  

Στην παρούσα Μελέτη όσον αφορά στις βασικές αρχές σχεδιασµού δόθηκε ιδιαίτερο βάρος : 
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1. στα ποιοτικά στοιχεία και την αισθητική των προτεινοµένων υλικών και του εξοπλισµού µε κύρια   

κριτήρια επιλογής :  

• την χρήση άριστων φυσικών υλικών, φιλικών µε το περιβάλλον 

• την µορφή που να εκφράζει την λειτουργία µε υψηλή αισθητική 

• την ποιότητα 

• την αντοχή σε φυσική η ηθεληµένη φθορά 

• την ευκολία στην συντήρηση 

• την λειτουργικότητα ως προς τις απαιτήσεις 

• τις κλιµατολογικές συνθήκες και τον προσανατολισµό 

• την οικονοµία κατά την µακροπρόθεσµη χρήση και συντήρηση από µέρους του ∆ήµου 

• την ανταπόκριση στις προδιαγραφές ασφάλειας για τον κίνδυνο   ατυχηµάτων 

• την εναρµόνιση και την οµοιογένεια των χρησιµοποιούµενων υλικών 

 

2. στην ορθολογική διαχείριση του εξοπλισµού, καθώς και στην εξασφάλιση της επισκεψιµότητας 

των δικτύων υποδοµών χωρίς την πρόκληση καταστροφών (µε την χρήση υλικών που µπορούν να 

επαναχρησιµοποιηθούν) 

3. στην προσαρµογή των επεµβάσεων στην υφισταµένη κατάσταση 

4. στον σχεδιασµό των Εγκαταστάσεων άρδευσης µε στόχο την λειτουργικότητα, την οικονοµική 

χρήση και την εξοικονόµηση ενέργειας 

5. ορθή επιλογή φυτεύσεων. Η φύτευση θα αποτελείται από φυτά µεσογειακής βλάστησης µε 

ποικιλία µικρών θάµνων και λουλουδιών, αλλά και τοπικά µε ψηλότερους θάµνους και δέντρα. Εκτός 

από τη φύτευση, η αρχιτεκτονική πρόταση περιλαµβάνει την κατασκευή διαδροµών και καθιστικών σε 

µία γεωµετρική διαµόρφωση από ξύλο και φυσικά υλικά καθώς και παρτέρια µε βλάστηση, που 

ακολουθούν την κλίµακα και τη γενικότερη γεωµετρική χάραξη της όψης του κτιρίου, συνεισφέροντας 

σε µια οπτική ποικιλία στο κατά τα άλλα οµοιόµορφο συνολικό αποτέλεσµα. 

6. στην ασφάλεια των πάσης φύσης εργασιών 

 

4.3 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ  

Κατά την σύνταξη της µελέτης ελήφθησαν υπόψη όλα τα δεδοµένα για όλα τα απαιτούµενα στοιχεία 

για την πρόληψη ατυχηµάτων. Συγκεκριµένα ελήφθησαν υπόψη οι γενικές και ειδικές προδιαγραφές 

στον σχεδιασµό και τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες που προτείνονται για τους εξωτερικούς χώρους 

και τον εξοπλισµό τους  (δάπεδα, κεκλιµένα επίπεδα – ράµπες, κιγκλιδώµατα).  
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Για την πρόληψη ατυχήµατος που αφορά την πτώση από µεγάλο ύψος, υιοθετείται η προσθήκη 

µεταλλικού κιγκλιδώµατος στην περίµετρο του δώµατος του ∆ηµαρχείου, ώστε να καλύπτεται η 

ανύψωση του περιµετρικού στηθαίου σε ύψος 1,10 από το γενικό επίπεδο κυκλοφορίας, που βρίσκεται 

στη στάθµη +8,45, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Η κλίση προς τα µέσα- ~78ο -του ανοξείδωτου 

µεταλλικού κιγκλιδώµατος και η πυκνότητα τοποθέτησης των οριζόντιων διατοµών, συµβάλλει στην 

αποτροπή της δυνατότητας αναρρίχησης. Στην δηµιουργία απόστασης ασφαλείας από το περιµετρικό 

στηθαίο συµβάλλει η αποστραγγιστική περιµετρική διάταξη του φυτεµένου δώµατος (χαλικόστρωση, 

διατοµές αντιστήριξης και παρτέρι µε φύτευση), η οποία αποτελεί και φυσικό εµπόδιο για την 

προσέγγιση του περιµετρικού στηθαίου.  

 

Τέλος λαµβάνεται πρόνοια µέσω του σχεδιασµού για τον καθορισµό «οργανωµένης κινητικότητας» 

στο χώρο του δώµατος. ∆ηλαδή ο προτεινόµενος σχεδιασµός καθορίζει σαφώς τις πορείες και τις 

στάσεις, προδιαθέτει και κατευθύνει την κινητικότητα των χρηστών και την αντιληπτικότητα των 

γεωµετρικών χαράξεων του χώρου. Οι χαράξεις αυτές διευκολύνουν την κίνηση σε όλα τα επιθυµητά 

σηµεία στο δώµα, διαφυλάττοντας έτσι τα σηµεία που δεν είναι επιθυµητό να καταστρέφονται από 

βηµατισµό, αλλά και εντείνουν την προθυµία των χρηστών να περιποιηθούν και να διαφυλάξουν το 

χώρο εφόσον τον αντιλαµβάνονται σαν ένα µεγάλων διαστάσεων χώρο χαλάρωσης και ανάπαυλας.  

 

5. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

 

 ΚΤΙΡΙΟ: ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Βλ. συνηµµένη αναλυτική τεχνική περιγραφή από οριστική µελέτη που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του 

ίδιου προγράµµατος.  

 

 ΚΤΙΡΙΟ: 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Ενέργεια 5.2.1.: Προσθήκη θερµοµόνωσης 

Θερµοµόνωση δαπέδου  

Για τη θερµοµόνωση δαπέδων κτηρίων απαιτείται η χρήση µονωτικών υλικών που να διασφαλίζουν 

πολύ καλές αποδόσεις όσον αφορά την αντοχή στη συµπίεση και τη θερµοµόνωση.  

Και αυτό για δύο βασικούς λόγους: 

• Για να διασφαλίζεται η αντοχή στις καταπονήσεις στις οποίες υποβάλλονται τα δάπεδα κτιρίων από 

στατικά (το ίδιο βάρος όλων των χρησιµοποιούµενων υλικών) και δυναµικά (επιβαλλόµενα) φορτία. 

• Για να διατηρούνται τα θερµικά και µηχανικά χαρακτηριστικά τους µακροχρόνια. Πράγµατι, η 

αντικατάσταση των θερµοµονωτικών στοιχείων είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του ότι είναι 
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τοποθετηµένα στο εσωτερικό του δαπέδου. 

Για την µόνωση χρησιµοποιούµε πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης µε τέτοια χαρακτηριστικά ώστε να 

επιτυγχάνεται : 

• Υψηλή αντοχή στη συµπίεση για µεγάλα χρονικά διαστήµατα 

• Υψηλή µονωτική ικανότητα  

• Μηδενικά τριχοειδή φαινόµενα χάρη στη δοµή κλειστών κυψελών  

• Υψηλή αντίσταση στη διάχυση υδρατµών 

• Εύκολα στη χρήση και την τοποθέτησή τους διασφαλίζοντας µια εφαρµογή ακριβείας. 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

• Τοποθέτηση των πλακών µε απλή απόθεση επάνω στη επιφάνεια σε διάταξη διακοπτόµενων 

εγκαρσίων αρµών 

• ∆ιάστρωση προστατευτικής στρώσης από γαιωύφασµα. Σκοπός είναι η προστασία από τις 

διεισδύσεις του τσιµεντοπολτού ανάµεσα στους αρµούς των πάνελ κατά τη διάρκεια της κατασκευής 

του δαπέδου µε σκυρόδεµα και η δυνατότητα µικροµετακινήσεων ανάµεσα στις πλάκες  . 

• Κατασκευή της τελικής στρώσης από µε κατάλληλους αρµούς διαστολής σε κάνναβο της τάξης 3x3 m 

ενδεικτικά για να αποφεύγεται ο σχηµατισµός  ρωγµών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
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Η  θερµοµόνωση  του δαπέδου θα  γίνει µε  

• θερµοµονωτικές πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης µε συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ=0,0035 

w/m2k  πάχους 5εκ πιστοποιηµένη ως προς τα χαρακτηριστικά της και αντοχή στην συµπίεση 

τουλάχιστον 400 Kpa .  

 

 

Ο νέος συντελεστής θερµοπερατότητας είναι 0,42 w/m 2k 

 

 

Ενέργεια 5.2.2 Αντικατάσταση παλαιών παραθύρων, θυρών και κουφωµάτων 

 

Τα κουφώµατα και γενικότερα οι διαφανείς επιφάνειες του κτιρίου αποτελούν µια µεγάλη πηγή 

θερµικών απωλειών .  

 

Τα κουφώµατα θα πρέπει να είναι θερµοδιακοπτόµενα κατασκευασµένα από αλουµίνιο υψηλής 



 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ταµείο Συνοχής 
 

 
 

 

ποιότητα ζωής για όλους 
Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 

1

αντοχής . 

Η συναρµογή τους θα πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη στεγάνωση του χώρου και να έχουν µηχανική 

θερµοδιακοπή µε δυνατότητα να δεχτούν τουλάχιστον διπλό υαλοπίνακα. 

 

Οι υαλοπίνακες των όψεων θα πρέπει να συµβάλλουν στον καθορισµό του επιθυµητού επιπέδου 

θερµικής άνεσης. Το χειµώνα θα πρέπει να συνεισφέρουν στο ενεργειακό ισοζύγιο επιτρέποντας στην 

ηλιακή ενέργεια να εισέλθει στο κτίριο και το καλοκαίρι να αποτρέπουν την εισροή της υπεριώδους 

ηλιακής ακτινοβολίας σε αυτό 

Παραθέτονται Προδιαγραφές συστηµάτων θερµοδιακοπτόµενων κουφωµάτων 

Ανοιγόµενο σύστηµα 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΟΜΩΝ 

Κράµα αλουµινίου AlMgSi (EN AW 6060) 

Σκληρότητα 12 Webster ή 70 HB minimum 

Ελάχιστο πάχος Βαφής (Η/Β) 75µm minimum 

Πάχος διατοµών (min-max) 1,4 – 2,0 mm 

Έλεγχος διαστάσεων διατοµών Σύµφωνα µε EN DIN 12020-2 

Είδος θερµοδιακοπής  Μηχανική, µε παρεµβολή υαλοενισχυµένου 

πολυαµιδίου PA 6.6, πλάτους 20 και 24 mm σε 

φύλλο και κάσα αντίστοιχα. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 

Πλάτος βασικής κάσας / φύλλου 62,5 / 70 mm 

Είδος υαλοπίνακα που µπορεί να δεχθεί Μονός, διπλός  ή τριπλός έως 32 mm 

Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων 130 Kg ανά φύλλο 

Είδος στεγάνωσης  Τριών επιπέδων, µε κεντρική στεγάνωση  

΄΄Aluseal΄΄ και ελαστικά από EPDM 

 

Αεροδιαπερατότητα : Κατηγορία 3 

Υδατοστεγανότητα : Κατηγορία 6Α 

Αντοχή σε ανεµοπίεση : C5 

 

Ο υαλοπίνακας θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες προδιαγραφές : 

 



 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ταµείο Συνοχής 
 

 
 

 

ποιότητα ζωής για όλους 
Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 

1

• Συντελεστή θερµοπερατότητας Ug-value = 1,1 (W/(m2.K) 

• Συντελεστή µετάδοσης φωτός (tv) = 70 

• Συντελεστή Ra = 96 

• Συντελεστή µετάδοσης ενέργειας (te) = 37 (ΕΝ 410) 

• Συντελεστή ανακλαστικότητας ενέργειας (re) = 28 (ΕΝ 410) 

• Συντελεστή συνολικής ενεργειακής απορρόφησης (αe) = 35 (ΕΝ 410) 

• Solar factor (g) = 41 (ΕΝ 410) 

• Συντελεστή µετάδοσης UV ακτινοβολίας (uv) = 6 

 

 

Ο νέος συντελεστής θερµοπερατότητας είναι 1,10 w/m 2k 

 

 

Ενέργεια 5.2.3 Τεχνητός φωτισµός 

Αλλαγή των στραγγαλιστικών πηνίων των φωτιστικών φθορισµού µε ηλεκτρονικά 

Ηλεκτρονικά ballast αντί των συµβατικών ηλεκτροµαγνητικών 

Πλεονεκτήµατα 

Εκτιµάται ότι η χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών ballast αντί των συµβατικών ηλεκτροµαγνητικών µπορεί 

να επιφέρει εξοικονόµηση ενέργειας έως 25%.  

Η µειωµένη κατανάλωση αποδίδεται κυρίως στους εξής λόγους: 

* Καλύτερη απόδοση του λαµπτήρα 

* Χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας στο λαµπτήρα 

* Μικρότερες απώλειες ενέργειας στο ballast 

* ∆υνατότητα λειτουργίας περισσοτέρων λαµπτήρων (έως 4) µε 1 µόνο ηλεκτρονικό ballast. Το 

µαγνητικό ballast δεν µπορεί να λειτουργήσει µε περισσότερους των 2 λαµπτήρων π.χ. τυπικό 

φωτιστικό 4Χ18W καταναλώνει 86,8W όταν λειτουργεί µε 2 συµβατικά ballast ενώ η κατανάλωσή του 

µειώνεται στα 74 W όταν 1 ηλεκτρονικό αντικαταστήσει τα 2 συµβατικά. 

* Το ηλεκτρονικό ballast διακόπτει τη λειτουργία του όταν ο λαµπτήρας δεν λειτουργεί ενώ το συµβατικό 

συνεχίζει να διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύµα και να καταναλώνει ενέργεια. 

* Μεγαλώνει σηµαντικά η διάρκεια ζωής των λαµπτήρων (έως 50%). Άρα, µειώνεται στο ήµισυ το 

κόστος αντικατάστασης των λαµπτήρων. 

* Βελτιώνεται ο συντελεστής συντήρησης των λαµπτήρων, δηλαδή η απόδοση των λαµπτήρων 

µειώνεται λιγότερο κατά τη διάρκεια ζωής τους απ' ότι αν λειτουργούσαν µε συµβατικά ballast. 

Συνεπώς η στάθµη φωτισµού επιτυγχάνεται µε λιγότερα φωτιστικά π.χ. σ' ένα καθαρό εργασιακό 
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χώρο, τα απαιτούµενα φωτιστικά µπορούν να µειωθούν κατά 6% περίπου. 

Τα ηλεκτρονικά ballast βελτιώνουν επίσης την ποιότητα του φωτισµού διότι λειτουργούν σε υψηλές 

συχνότητες (>24kHz) οπότε εξαλείφεται το βούισµα και το τρεµόσβηµα που χαρακτηρίζουν τα 

µαγνητικά ballast λόγω χαµηλής συχνότητας λειτουργίας τους (50 Hz). 

 

• Καλύτερη απόδοση του λαµπτήρα 

 

Η φωτεινή ροή του λαµπτήρα αυξάνεται όταν λειτουργεί µε ηλεκτρονικό ballast σε σχέση µε τη ροή που 

παράγεται όταν λειτουργεί µε µαγνητικό. Η πραγµατική απόδοση των λαµπτήρων µε µαγνητικό ballast 

κυµαίνεται συνήθως σε ποσοστά 80%-95% της ονοµαστικής ενώ δεν είναι σπάνιο τα ηλεκτρονικά 

ballast να ανυψώσουν την απόδοση κατά 12% περίπου (έχουν µετρηθεί και υψηλότερες αποδόσεις). 

Αυτό σηµαίνει ότι µια εγκατάσταση φωτισµού που λειτουργεί µε ηλεκτρονικά ballast απαιτεί 18% 

περίπου λιγότερα φωτιστικά από την ίδια εγκατάσταση µε µαγνητικά ballast καλής ποιότητας. Το 

πλεονέκτηµα αυτό είναι αξιοποιήσιµο κυρίως στις νέες εγκαταστάσεις οι οποίες µπορούν να 

υλοποιηθούν µε λιγότερα φωτιστικά χωρίς να µειώνεται η στάθµη φωτισµού και να υποβαθµίζεται η 

ποιότητά τους. Τότε µειώνεται το κόστος λειτουργίας (εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του κόστους 

συντήρησης) αλλά και το κόστος εγκατάστασης (λιγότερα φωτιστικά). 

• Χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας 

Η κατανάλωση του λαµπτήρα είναι χαµηλότερη όταν αυτός λειτουργεί µε ηλεκτρονικό ballast π.χ. ο 

λαµπτήρας ονοµαστικής ισχύος 36 W καταναλώνει 32 W ενώ µε συµβατικό ballast η κατανάλωσή του 

θα ήταν ίση µε την ονοµαστική (36 W). 

Επιπροσθέτως, οι απώλειες του ηλεκτρονικού ballast είναι µικρότερες του συµβατικού π.χ. σε ένα 

τυπικό φωτιστικό 2Χ36 W απαιτείται 1 ηλεκτρονικό ballast µε απώλειες 8 W ενώ στη συµβατική 

λειτουργία απαιτούνται 2 µαγνητικά ballast µε απώλειες 16,2 W, άρα το φωτιστικό µε ηλεκτρονική 

λειτουργία θα καταναλώνει 72 W ενώ µε τη συµβατική 88,2 W. Το ποσοστό εξοικονόµησης εξαρτάται 

από τον τύπο του συµβατικού φωτιστικού που χρησιµοποιείται ως αναφορά.  

• Η εξοικονόµηση ανέρχεται κατά µέσο όρο στο 15%. 

Το πλεονέκτηµα αυτό των ηλεκτρονικών ballast είναι αξιοποιήσιµο στις νέες αλλά και στις υφιστάµενες 

εγκαταστάσεις π.χ. σε φωτιστικά που λειτουργούν µε λαµπτήρες φθορισµού Τ8 µε την προϋπόθεση ότι 

υπάρχει ο απαιτούµενος χώρος για την τοποθέτηση του ηλεκτρονικού ballast και αφού γίνουνοι 

απαραίτητες αλλαγές στην καλωδίωση. 

 

Επισηµαίνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις το εργατικό κόστος για τις επεµβάσεις σε υφιστάµενα 

φωτιστικά (µαζί µε το κόστος των υλικών) είναι υψηλότερο του κόστους της εξ' ολοκλήρου 
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αντικατάστασης των φωτιστικών µε καινούργια που φέρουν ηλεκτρονικά ballast. 

 

 

Η εξοικονόµηση ενέργειας σε Mwh είναι 10,20 

 

 

 ΚΤΙΡΙΟ: ΚΑΠΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Ενέργεια 5.3.1 Προσθήκη θερµοµόνωσης 

Εξωτερική θερµοµόνωση τοιχοποιίας - δοκών - υποστυλωµάτων  

Τοποθετείται σε κτίρια στα οποία δεν µας ενδιαφέρει η άµεση απόδοση του συστήµατος κλιµατισµού, 

ενώ µας ενδιαφέρει η απόδοση θερµότητας από τα δοµικά στοιχεία και µετά τη διακοπή του 

κλιµατισµού, δηλαδή σε κατοικίες µόνιµης διαµονής, νοσοκοµεία κ.λπ. Η χρήση της σε υφιστάµενα µη 

θερµοµονωµένα κτίρια, πρέπει να γίνεται µε προσοχή. 

Πλεονεκτήµατα 

∆ιατήρηση της θερµότητας στο χώρο και µετά τη διακοπή της θέρµανσης λόγω της 

θερµοχωρητικότητας των δοµικών στοιχείων. 

Μεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας λόγω µικρότερης χρονικά χρήσης του συστήµατος κλιµατισµού 

εξαιτίας της αποθήκευσης ενέργειας στα νότια κυρίως δοµικά στοιχεία από τον ήλιο εφόσον 

εξασφαλίζεται η απαιτούµενη θερµοχωρητικότητα µε την κατασκευή τοιχοποιίας, δοκών και 

υποστυλωµάτων επαρκούς πάχους. 

Προστασία εξωτερικών επιφανειών τοίχων από συστολές και διαστολές λόγω εξωτερικών 

θερµοκρασιακών µεταβολών. 

Ελαχιστοποίηση έως µηδενισµός των θερµογεφυρών. 

Προστασία από καιρικές συνθήκες. 

Μειονεκτήµατα 

Αυξηµένο κόστος κατασκευής. 

Απαιτείται προσοχή στην κατασκευή (ορθή επιλογή υλικών, ορθή τοποθέτηση) για αποφυγή 

δηµιουργίας ρωγµών στην όψη).  

Η εξωτερική θερµοµόνωση του κτιρίου θα  γίνει µε  

• θερµοµονωτικές πλάκες εξιλασµένης πολυστερίνης µε συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας 
λ=0,0035 w/mk µε πάχος 6εκ πιστοποιηµένη ως προς τα χαρακτηριστικά της .  
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• Ακριλικό επίχρισµα έτοιµου  σοβά ακριλικής βάσης διαφόρων κοκκοµετρικών αδρανών 
ενισχυµένου µε ρητίνες ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία της θερµοµονωτικής πλάκας. 

 

 

Ο νέος συντελεστής θερµοπερατότητας είναι 0,51 w/m 2k 

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ  

Α. Υλικά  

1. Θερµοµονωτικές πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης, µε σήµανση CE (συντελεστής θερµικής 

αγωγιµότητας λ = 0,035 W/mK), διαστάσεων 600x1250mm, πάχους 50 mm, µε περιµετρική 

διαµόρφωση ακµών (πατούρα). 

2. Προφίλ Εξηλασµένης Πολυστερίνης Εξωτερικών γωνιών και ∆οµικών Ανοιγµάτων, συντελεστής 

θερµικής αγωγιµότητας λ = 0,030 W/mK) ενδεικτικών διαστάσεων 170 x 85 x 50 mm. 

3. Ινοπλισµένη, τσιµεντοειδούς βάσης κόλλα, ενισχυµένη µε πολυµερή συστατικά (ρητίνες),. 

4. Αντιαλκαλικό υαλόπλεγµα ενίσχυσης, βάρους 161 gr/m2, ±10 % κατά DIN 53854, , πλάτους 100 

cm µε άνοιγµα καρέ 3,5 x 4,0 mm. 

5. Αντιαλκαλικό πλέγµα ειδικής διαµόρφωσης, ενίσχυσης γωνιών ανοιγµάτων, µε καρέ 3,5x4,0 

mm. 

6. Ακρυλικό αστάρι νερού, υψηλής ποιότητας. 

7. Τελικό επίχρισµα έτοιµου σοβά ακρυλικής βάσης µε διάφορες κοκκοµετρίες αδρανών ακρυλικός 

ή τσιµεντοειδούς βάσης -  (fine για λεία ή Décor για αδρή επιφάνεια), ενισχυµένου µε ρητίνες, λευκού ή 

έγχρωµου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης. 

8. Σταθερά γωνιόκρανα και γωνιόκρανα µε νεροσταλλάκτη (από PVC µε υαλόπλεγµα 

εκατέρωθεν), για ενίσχυση των εξωτερικών γωνιών. 

9. Οδηγό στήριξης αλουµινίου µε νεροσταλλάκτη (πλάτους 50 mm) 

Πέραν των αναφεροµένων περιλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά, 

a. βύσµατα στερέωσης οδηγού Αλουµινίου 

b. βύσµατα µηχανικής στερεώσης µονωτικού 

c. ειδικά γωνιακά τεµάχια από εξηλασµένη πολυστερίνη για τις γωνίες 

d. Πλαστικοί αποστάτες ευθυγράµµισης οδηγού στήριξης 

e. ∆ιαµορφωτικές φρέζες 

f. Στεγανωτική µαστίχη και  
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g. αφρός πολυουρεθάνης 

τα οποία είναι απαραίτητα για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας. 

Β. Εφαρµογή του συστήµατος Έλεγχος υποβάθρου – Προετοιµασία επιφάνειας – Θερµοκρασίες 

εφαρµογής. Το υπόβαθρο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, απαλλαγµένο από σαθρά υλικά, σκόνες, 

υπολείµµατα λαδιού και άλλα ξένα σώµατα. Οι θερµοκρασίες κατά την εφαρµογή του συστήµατος θα 

πρέπει να είναι µεταξύ 5 & 35° C. 

1. Τοποθέτηση οδηγού στήριξης. Ο οδηγός αλουµινίου, πλάτους 50mm,  τοποθετείται 

παράλληλα µε το έδαφος και πάνω από αυτό κατ’ ελάχιστο 5 χιλιοστά. Το κενό σφραγίζεται µε κορδόνι 

αρµών και πολυουρεθανική µαστίχη για την αποφυγή διείσδυσης νερού. Η επιπεδότητα του οδηγού 

ορίζεται µε τη χρήση νήµατος στάθµης. Μεταξύ διαδοχικών οδηγών στήριξης αφήνεται διάκενο 2-3 

χιλιοστών (το οποίο θα παραλαµβάνει τις συστολοδιαστολές). 

 

2. Επικόλληση προφίλ εξηλασµένης πολυστερίνης. Η διάστρωση της κόλλας στην 

θερµοµονωτική πλάκα γίνεται ως εξής: 

• Εφαρµογή συγκολλητικού κονιάµατος ανόργανης βάσης πάνω στις γωνιές εξηλασµένης 

πολυστερίνης. Η κόλλα διαστρώνεται καθολικά στην εσωτερική επιφάνεια του τεµαχίου µε σπάτουλα 

No 10-12. 

Τα προαιρετικά προφίλ επικολλούνται στις εξωτερικές γωνίες  και περιµετρικά διαθέτουν 

διαµορφωµένες άκρες (πατούρες) – για την αποφυγή δηµιουργίας θερµογεφυρών – µε τη βοήθεια των 

οποίων τοποθετούνται κολλητά και ευθυγραµµίζονται. Αµέσως µετά την τοποθέτηση του κάθε προφίλ 

στο υπόστρωµα, ελέγχεται το αλφάδιασµα, η κατακορύφωση και η επιπεδότητα της. Με τα γωνιακά 

προφίλ, αποφεύγονται οι ενώσεις των µονωτικών πλακών στις γωνίες του κτιρίου και δίνουν 

ευθύγραµµη κατακόρυφη ακµή. 

3. Κόλληση θερµοµονωτικών πλακών. Η διάστρωση της κόλλας στην θερµοµονωτική πλάκα 

γίνεται ως εξής: 

• Εφαρµογή συγκολλητικού κονιάµατος ανόργανης βάσης πάνω στις µονωτικές πλάκες: 

α) Περίπτωση οµαλού υποστρώµατος: Η κόλλα διαστρώνεται καθολικά στην επιφάνεια της 

µονωτικής πλάκας  µε οδοντωτή σπάτουλα No 10-12  

β) Περίπτωση µη οµαλού υποστρώµατος: σε υπόστρωµα µε ανεπιπεδότητες, η κόλλα εφαρµόζεται 

στο περίγραµµα της πλάκας και σε µια οριζόντια γραµµή στη µέση. 

Οι πλάκες περιµετρικά διαθέτουν διαµορφωµένες άκρες (πατούρες) – για την αποφυγή δηµιουργίας 

θερµογεφυρών – µε τη βοήθεια των οποίων τοποθετούνται κολλητά και ευθυγραµµίζονται. Η κόλληση 

των θερµοµονωτικών πλακών ξεκινά από τη µία γωνία του κτιρίου σε οριζόντιες επάλληλες στρώσεις. 

Κάθε νέα σειρά πλακών θα πρέπει να είναι µετατοπισµένη κατά µισή πλάκα, ώστε να επιτυγχάνεται µια 
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διάταξη διακοπτόµενων κάθετων αρµών. Οι κάθετοι αρµοί πάνω από ανοίγµατα πορτών ή παραθύρων 

να µην διαµορφώνονται σε συνέχεια των λαµπάδων αυτών. Αµέσως µετά την τοποθέτηση της κάθε 

πλάκας στο υπόστρωµα, ελέγχεται το αλφάδιασµα, η κατακορύφωση και η επιπεδότητα της.  

4. Τοποθέτηση ειδικών τεµαχίων ενίσχυσης. Με τη χρήση του υλικού επικόλλησης,  

τοποθετούνται τα ειδικά τεµάχια ενίσχυσης εξωτερικών γωνιών (σταθερά γωνιόκρανα και γωνιόκρανα 

µε νεροσταλάκτη, από PVC), και τα ειδικής διαµόρφωσης υαλοπλέγµατα ενίσχυσης γωνιών 

παραθύρων και θυρών. 

 

5. Επίστρωση βασικού επιχρίσµατος και τοποθέτηση υαλοπλέγµατος.  Το υλικό 

επικόλλησης χρησιµοποιείται και ως βασικό επίχρισµα του συστήµατος. Το βασικό επίχρισµα 

διαστρώνεται καθολικά στην επιφάνεια των θερµοµονωτικών πλακών (µε οδοντωτή σπάτουλα No10 ή 

µε µηχανή) σε πάχος ~ 3 mm. Η εφαρµογή θα γίνεται σε λωρίδες πλάτους ~ 1,20 m, ώστε στη 

συνέχεια να ακολουθήσει ο εγκιβωτισµός του ενισχυτικού, αντιαλκαλικού υαλοπλέγµατος Kelyfos 

(βάρους 161 gr/m2), υψηλών αντοχών µε δυνατότητα κατανοµής των τάσεων 2000 N/mm. Το 

υαλόπλεγµα Kelyfos εγκιβωτίζεται όσο ακόµη είναι νωπό το βασικό επίχρισµα, έτσι ώστε να καλυφθεί 

πλήρως. Οι λωρίδες του υαλοπλέγµατος θα πρέπει να αλληλοεπικαλύπτονται κατά 10 cm τουλάχιστον. 

Κοντά στο έδαφος τοποθετείται οριζόντια διπλή στρώση υαλοπλέγµατος (λωρίδα πλάτους 1 m), για 

αυξηµένη αντοχή. 

 

6. Επίστρωση τελικού επιχρίσµατος ακρυλικού ή τσιµεντοειδούς. Ως τελικό επίχρισµα και αφού έχει 

στεγνώσει πλήρως η ενδιάµεση ενισχυτική στρώση, ακολουθεί η τελική επίστρωση µε τον ελαστικό, 

ρητινούχο, ακρυλικού  ή τσιµεντοειδούς πάχους 1,5 – 3 mm, σε οποιοδήποτε χρώµα ανάλογα µε τις 

απαιτήσεις της µελέτης. Η εφαρµογή του σοβά γίνεται είτε µε το χέρι (µε πλαστική σπάτουλα ή 

µεταλλική αµερικάνικη σπάτουλα) ή µε µηχανή εκτόξευσης έτοιµου σοβά, αφού έχει προηγηθεί 

αστάρωµα του υποστρώµατος µε ειδικό αστάρι. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

 

• Οι ποδιές παραθύρων και ανοιγµάτων θα έχουν κλίση τουλάχιστον 1,5% προς τα έξω 

για την αποµάκρυνση των οµβρίων . 

• Οι επιστέψεις στηθαίων θα έχουν κλίση 1,5% προς το εσωτερικό των δωµάτων. 

 

 

Εξωτερική θερµοµόνωση δώµατος 

 Θερµοµόνωση πάνω από την πλάκα  
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Η θερµοµόνωση αυτή τοποθετείται σε κτίρια στα οποία µας ενδιαφέρει η απόδοση από τα δοµικά 

στοιχεία και µετά τη διακοπή του κλιµατισµού και της θέρµανσης . 

 

Πλεονεκτήµατα 

∆ιατήρηση της θερµότητας στον χώρο και µετά τη διακοπή της θέρµανσης λόγω της 

θερµοχωρητικότητας της πλάκας. 

Μεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας λόγω µικρότερης χρονικά χρήσης του συστήµατος κλιµατισµού, 

εξαιτίας της αποθήκευσης ενέργειας στην πλάκα. 

Προστασία εξωτερικής επιφάνειας πλάκας από συστολές και διαστολές λόγω εξωτερικών 

θερµοκρασιακών µεταβολών. 

Στην περίπτωση που εφαρµοστεί σε υφιστάµενα κτίρια, αφενός µεν δεν εµποδίζει τη λειτουργία του 

εσωτερικού χώρου κατά την κατασκευή και αφετέρου δεν µειώνει το ωφέλιµο ύψος του. 

 

Μειονεκτήµατα 

Απαιτείται προσοχή στην κατασκευή σε συνδυασµό µε τη στεγάνωση. 

Για την κατασκευή θα πρέπει να προηγηθεί λεπτοµερής καθαρισµός των επιφανειών και τοπικές 

επισκευές µε ελαστοµερή  ρητινούχα κονιάµατα για σφράγιση των  τριχοειδών ρωγµών  . 

Εφαρµογή κατάλληλης υποδοµής για την δηµιουργία επαρκούς υγροµόνωσης (ασφαλτόπανο βαρέου 

τύπου)  

 Η θερµοµόνωση θα πραγµατοποιηθεί µε σύνθετο θερµοµονωτικό πλακίδιο (διαστάσεων 30x60 cm) και 

αποτελείται από µία θερµοµονωτική στρώση εξηλασµένης πολυστερίνης πάχους 5 cm και µια 

επικάλυψη από υπόλευκο προστατευτικό κονίαµα πάχους 2cm.  

To πλακίδιο θα πρέπει να είναι σχεδιασµένο για να δίνει το µέγιστο δυνατό όφελος σε κατασκευές 

ανεστραµµένης θερµοµόνωσης δώµατος, καθώς οι περιµετρικές πλευρές µε διαµόρφωση ραµποτέ 

(αρσενικό – θηλυκό) εξασφαλίζουν καλή συναρµογή µεταξύ των πλακών και σταθερότητα ώστε να µη 

δηµιουργούνται θερµογέφυρες, αλλά και να έχουµε µια πολύ καλή βατότητα του δώµατος, ενώ το 

χαµηλό βάρος του (46kg/m2) επιβαρύνει ελάχιστα το δώµα. 

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές πλακιδίου 

 

  

∆ιαστάσεις πλακιδίου 300 mm X  600 mm 
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Πάχος θερµοµονωτικού 50 mm 

Πάχος προστατευτικού κονιάµατος 20 mm 

Συντ.Θερµ.αγωγιµότητας λ θερµοµονωτικού σε µέση 

θερµοκρασία δοκιµής 10°C (90 ηµέρες) 

0,035 W/mK 

0,028 Kcal/mh°C 

Συντ.θερµικής αγωγιµότητας λ προστατευτικού 

κονιάµατος 

1,395 W/mK 

1,20 Kcal/mh°C 

Αντοχή σε συµπίεση θερµοµονωτικού (χαµηλότερη 

τιµή µεταξύ ορίου διαρροής ή 10% παραµόρφωση) 

0,30 N/mm2 

Αντοχή κονιάµατος σε αποκόλληση 0,25 N/mm2 

Ελάχιστη αντοχή κονιάµατος σε συµπίεση (28 

ηµέρες) 

20 N/mm2 

Απότριψη κονιάµατος 3 Mm 

Βάρος πλακιδίου ≈ 8,5 kg 

Η  θερµοµόνωση του δώµατος  θα  γίνει µε  

• θερµοµονωτικές πλάκες εξιλασµένης πολυστερίνης πάχους 5 κ.  συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας 
λ=0,0035 w/mk µε και προστατευτικού κονιάµατος  2εκ πιστοποιηµένη ως προς τα χαρακτηριστικά της 
.  

 

Ο νέος συντελεστής θερµοπερατότητας είναι 0,47 w/m 2k 

 

 

 

Θερµοµόνωση δαπέδου  

Για τη θερµοµόνωση δαπέδων κτηρίων απαιτείται η χρήση µονωτικών υλικών που να διασφαλίζουν 

πολύ καλές αποδόσεις όσον αφορά την αντοχή στη συµπίεση και τη θερµοµόνωση.  

Και αυτό για δύο βασικούς λόγους: 

• Για να διασφαλίζεται η αντοχή στις καταπονήσεις στις οποίες υποβάλλονται τα δάπεδα κτιρίων από 

στατικά (το ίδιο βάρος όλων των χρησιµοποιούµενων υλικών) και δυναµικά (επιβαλλόµενα) φορτία. 
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• Για να διατηρούνται τα θερµικά και µηχανικά χαρακτηριστικά τους µακροχρόνια. Πράγµατι, η 

αντικατάσταση των θερµοµονωτικών στοιχείων είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του ότι είναι 

τοποθετηµένα στο εσωτερικό του δαπέδου. 

Για την µόνωση χρησιµοποιούµε πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης µε τέτοια χαρακτηριστικά ώστε να 

επιτυγχάνεται : 

• Υψηλή αντοχή στη συµπίεση για µεγάλα χρονικά διαστήµατα 

• Υψηλή µονωτική ικανότητα  

• Μηδενικά τριχοειδή φαινόµενα χάρη στη δοµή κλειστών κυψελών  

• Υψηλή αντίσταση στη διάχυση υδρατµών 

• Εύκολα στη χρήση και την τοποθέτησή τους διασφαλίζοντας µια εφαρµογή ακριβείας. 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

• Τοποθέτηση των πλακών µε απλή απόθεση επάνω στη επιφάνεια σε διάταξη διακοπτόµενων 

εγκαρσίων αρµών 

• ∆ιάστρωση προστατευτικής στρώσης από γαιωύφασµα. Σκοπός είναι η προστασία από τις 

διεισδύσεις του τσιµεντοπολτού ανάµεσα στους αρµούς των πάνελ κατά τη διάρκεια της κατασκευής 

του δαπέδου µε σκυρόδεµα και η δυνατότητα µικροµετακινήσεων ανάµεσα στις πλάκες  . 

• Κατασκευή της τελικής στρώσης από µε κατάλληλους αρµούς διαστολής σε κάνναβο της τάξης 3x3 m 

ενδεικτικά για να αποφεύγεται ο σχηµατισµός  ρωγµών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ταµείο Συνοχής 
 

 
 

 

ποιότητα ζωής για όλους 
Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 

2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

 

Η  θερµοµόνωση  του δαπέδου θα  γίνει µε  

• θερµοµονωτικές πλάκες εξιλασµένης πολυστερίνης µε συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ=0,0035 
w/m2k µε πάχος 5εκ πιστοποιηµένη ως προς τα χαρακτηριστικά της  
•  

 

 

Ο νέος συντελεστής θερµοπερατότητας είναι 0,47 w/m 2k 
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Ενέργεια 5.3.2 Αντικατάσταση παλαιών παραθύρων, θυρών και κουφωµάτων 

Τα κουφώµατα και γενικότερα οι διαφανείς επιφάνειες του κτιρίου αποτελούν µια µεγάλη πηγή 

θερµικών απωλειών .  

Τα κουφώµατα θα πρέπει να είναι θερµοδιακοπτόµενα κατασκευασµένα από αλουµίνιο υψηλής 

αντοχής . 

Η συναρµογή τους θα πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη στεγάνωση του χώρου και να έχουν µηχανική 

θερµοδιακοπή µε δυνατότητα να δεχτούν τουλάχιστον διπλό υαλοπίνακα. 

Οι υαλοπίνακες των όψεων θα πρέπει να συµβάλλουν στον καθορισµό του επιθυµητού επιπέδου 

θερµικής άνεσης. Το χειµώνα θα πρέπει να συνεισφέρουν στο ενεργειακό ισοζύγιο επιτρέποντας στην 

ηλιακή ενέργεια να εισέλθει στο κτίριο και το καλοκαίρι να αποτρέπουν την εισροή της υπεριώδους 

ηλιακής ακτινοβολίας σε αυτό 

Παραθέτονται Προδιαγραφές συστηµάτων θερµοδιακοπτόµενων κουφωµάτων 

Ανοιγόµενο σύστηµα 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΟΜΩΝ 

Κράµα αλουµινίου AlMgSi (EN AW 6060) 

Σκληρότητα 12 Webster ή 70 HB minimum 

Ελάχιστο πάχος Βαφής (Η/Β) 75µm minimum 

Πάχος διατοµών (min-max) 1,4 – 2,0 mm 

Έλεγχος διαστάσεων διατοµών Σύµφωνα µε EN DIN 12020-2 

Είδος θερµοδιακοπής  Μηχανική, µε παρεµβολή υαλοενισχυµένου 

πολυαµιδίου PA 6.6, πλάτους 20 και 24 mm σε 

φύλλο και κάσα αντίστοιχα. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 

Πλάτος βασικής κάσας / φύλλου 62,5 / 70 mm 

Είδος υαλοπίνακα που µπορεί να δεχθεί Μονός, διπλός  ή τριπλός έως 32 mm 

Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων 130 Kg ανά φύλλο 
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Είδος στεγάνωσης  Τριών επιπέδων, µε κεντρική στεγάνωση  

΄΄Aluseal΄΄ και ελαστικά από EPDM 

 

Αεροδιαπερατότητα : Κατηγορία 3 

Υδατοστεγανότητα : Κατηγορία 6Α 

Αντοχή σε ανεµοπίεση : C5 

Ο υαλοπίνακας θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες προδιαγραφές : 

• Συντελεστή θερµοπερατότητας Ug-value = 1,1 (W/(m2.K) 
• Συντελεστή µετάδοσης φωτός (tv) = 70 
• Συντελεστή Ra = 96 
• Συντελεστή µετάδοσης ενέργειας (te) = 37 (ΕΝ 410) 
• Συντελεστή ανακλαστικότητας ενέργειας (re) = 28 (ΕΝ 410) 
• Συντελεστή συνολικής ενεργειακής απορρόφησης (αe) = 35 (ΕΝ 410) 
• Solar factor (g) = 41 (ΕΝ 410) 
• Συντελεστή µετάδοσης UV ακτινοβολίας (uv) = 6 

 

Ο νέος συντελεστής θερµοπερατότητας είναι 1,10 w/m 2k 

 

Ενέργεια 5.3.3 Αναβάθµιση του συστήµατος κεντρικής θέρµανσης 

Εργασίες λεβητοστασίου για καύση φυσικού αερίου  

Η αλλαγή καυσίµου είναι υποχρεωτική (όπου υπάρχει δίκτυο) σύµφωνα µε  Αριθµ. ∆6/Β/14826 

17/06/2008  απόφαση καθώς και για κάθε µελλοντική επέκταση. 

Τα πλεονεκτήµατα είναι πολλαπλά κυρίως οικονοµικά µε κυριότερο αυτό της καθαρότερης καύσης και 

τον λιγότερων ρύπων . 

Συγκεκριµένα  

Είναι οικονοµικότερο: σε σύγκριση µε άλλες πηγές ενέργειας, επιτρέπει µια σηµαντική εξοικονόµηση σε 

όλες τις µορφές χρησιµοποίησής του: στον οικιακό, τον βιοµηχανικό και τον τριτογενή τοµέα.   

 Παρουσιάζει περιορισµένες ανάγκες συντήρησης: χάρη στα χαρακτηριστικά καύσης του, µια σωστή 

τακτική συντήρηση αρκεί για την εξασφάλιση της τέλειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων και µιας 

µεγαλύτερης διάρκειας ζωής των συσκευών χρήσης.   

Φθάνει ανελλιπώς και είναι εύχρηστο: φθάνει κατευθείαν στον χώρο χρήσης 
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 ∆εν απαιτεί δεξαµενή αποθήκευσης: αρκετά µε τα προβλήµατα προµήθειας καυσίµων, µε τις 

σκοτούρες και τις καθυστερήσεις του ανεφοδιασµού, µε τους περιοδικούς ελέγχους των αποθεµάτων.   

Κατά την καύση του: δεν αφήνει ίχνη και υπολείµµατα ούτε παράγει ενώσεις του θείου που συνιστούν 

µία από τις σηµαντικότερες αιτίες ρύπανσης. 

Προτείνεται η αλλαγή του καυστήρα µε νεότερο καλύτερης απόδοσης και δυνατότητας καύσης φυσικού 

αερίου ή πετρελαίου .   

Ο καυστήρας θα πρέπει να είναι νέας τεχνολογίας µε µεγάλο βαθµό απόδοσης (µικτής καύσεως 

πετρελαίου- φυσικού αερίου) ή µόνο φυσικού αερίου και διβάθµιας  λειτουργίας .  

Κατ ελάχιστον θα πρέπει   

• H επιλογή του καυσίµου θα γίνεται χειροκίνητα µέσω ενός µεταγωγικού διακόπτη (σε καυστήρες 

µικτής καύσης) .  

• Όταν ο καυστήρας σταµατά, ένας αεροφράκτης θα πρέπει να  κλείνει εντελώς το ντάµπερ αέρος 

ώστε να µειωθούν στο ελάχιστο οι θερµικές απώλειες του λέβητα που οφείλονται στον ελκυσµό της 

καπνοδόχου. 

• Να έχουν χαµηλές εκποµπές ρύπων και ιδιαίτερα εκποµπές ρύπων ΝΟχ (NOx<170 mg/KWh) και 

CO (CO<100 mg/KWh) 

• Να διαθέτουν αυτοδιάγνωση 

• Να  είναι πιστοποιηµένοι, σύµφωνα µε τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς EN 676 και τις ευρωπαϊκές 

οδηγίες GAS 90/396/EEC, E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC και απόδοσης 92/42/EEC. 

 

Ενέργεια 5.3.4 Τεχνητός φωτισµός 

Αλλαγή των στραγγαλιστικών πηνίων των φωτιστικών φθορισµού µε ηλεκτρονικά 

Ηλεκτρονικά ballast αντί των συµβατικών ηλεκτροµαγνητικών 

Πλεονεκτήµατα 

Εκτιµάται ότι η χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών ballast αντί των συµβατικών ηλεκτροµαγνητικών µπορεί 

να επιφέρει εξοικονόµηση ενέργειας έως 25%.  

Η µειωµένη κατανάλωση αποδίδεται κυρίως στους εξής λόγους: 

* Καλύτερη απόδοση του λαµπτήρα 

* Χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας στο λαµπτήρα 

* Μικρότερες απώλειες ενέργειας στο ballast 
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* ∆υνατότητα λειτουργίας περισσοτέρων λαµπτήρων (έως 4) µε 1 µόνο ηλεκτρονικό ballast. Το 

µαγνητικό ballast δεν µπορεί να λειτουργήσει µε περισσότερους των 2 λαµπτήρων π.χ. τυπικό 

φωτιστικό 4Χ18W καταναλώνει 86,8W όταν λειτουργεί µε 2 συµβατικά ballast ενώ η κατανάλωσή του 

µειώνεται στα 74 W όταν 1 ηλεκτρονικό αντικαταστήσει τα 2 συµβατικά. 

* Το ηλεκτρονικό ballast διακόπτει τη λειτουργία του όταν ο λαµπτήρας δεν λειτουργεί ενώ το συµβατικό 

συνεχίζει να διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύµα και να καταναλώνει ενέργεια. 

* Μεγαλώνει σηµαντικά η διάρκεια ζωής των λαµπτήρων (έως 50%). Άρα, µειώνεται στο ήµισυ το 

κόστος αντικατάστασης των λαµπτήρων. 

* Βελτιώνεται ο συντελεστής συντήρησης των λαµπτήρων, δηλαδή η απόδοση των λαµπτήρων 

µειώνεται λιγότερο κατά τη διάρκεια ζωής τους απ' ότι αν λειτουργούσαν µε συµβατικά ballast. Συνεπώς 

η στάθµη φωτισµού επιτυγχάνεται µε λιγότερα φωτιστικά π.χ. σ' ένα καθαρό εργασιακό χώρο, τα 

απαιτούµενα φωτιστικά µπορούν να µειωθούν κατά 6% περίπου. 

Τα ηλεκτρονικά ballast βελτιώνουν επίσης την ποιότητα του φωτισµού διότι λειτουργούν σε υψηλές 

συχνότητες (>24kHz) οπότε εξαλείφεται το βούισµα και το τρεµόσβηµα που χαρακτηρίζουν τα 

µαγνητικά ballast λόγω χαµηλής συχνότητας λειτουργίας τους (50 Hz). 

• Καλύτερη απόδοση του λαµπτήρα 

Η φωτεινή ροή του λαµπτήρα αυξάνεται όταν λειτουργεί µε ηλεκτρονικό ballast σε σχέση µε τη ροή που 

παράγεται όταν λειτουργεί µε µαγνητικό. Η πραγµατική απόδοση των λαµπτήρων µε µαγνητικό ballast 

κυµαίνεται συνήθως σε ποσοστά 80%-95% της ονοµαστικής ενώ δεν είναι σπάνιο τα ηλεκτρονικά 

ballast να ανυψώσουν την απόδοση κατά 12% περίπου (έχουν µετρηθεί και υψηλότερες αποδόσεις). 

Αυτό σηµαίνει ότι µια εγκατάσταση φωτισµού που λειτουργεί µε ηλεκτρονικά ballast απαιτεί 

18% περίπου λιγότερα φωτιστικά από την ίδια εγκατάσταση µε µαγνητικά ballast καλής 

ποιότητας. Το πλεονέκτηµα αυτό είναι αξιοποιήσιµο κυρίως στις νέες εγκαταστάσεις οι οποίες 

µπορούν να υλοποιηθούν µε λιγότερα φωτιστικά χωρίς να µειώνεται η στάθµη φωτισµού και να 

υποβαθµίζεται η ποιότητά τους. Τότε µειώνεται το κόστος λειτουργίας (εξοικονόµηση ενέργειας και 

µείωση του κόστους συντήρησης) αλλά και το κόστος εγκατάστασης (λιγότερα φωτιστικά). 

• Χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας 

Η κατανάλωση του λαµπτήρα είναι χαµηλότερη όταν αυτός λειτουργεί µε ηλεκτρονικό ballast π.χ. ο 

λαµπτήρας ονοµαστικής ισχύος 36 W καταναλώνει 32 W ενώ µε συµβατικό ballast η κατανάλωσή του 

θα ήταν ίση µε την ονοµαστική (36 W). 

Επιπροσθέτως, οι απώλειες του ηλεκτρονικού ballast είναι µικρότερες του συµβατικού π.χ. σε ένα 

τυπικό φωτιστικό 2Χ36 W απαιτείται 1 ηλεκτρονικό ballast µε απώλειες 8 W ενώ στη συµβατική 
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λειτουργία απαιτούνται 2 µαγνητικά ballast µε απώλειες 16,2 W, άρα το φωτιστικό µε ηλεκτρονική 

λειτουργία θα καταναλώνει 72 W ενώ µε τη συµβατική 88,2 W. Το ποσοστό εξοικονόµησης εξαρτάται 

από τον τύπο του συµβατικού φωτιστικού που χρησιµοποιείται ως αναφορά.  

• Η εξοικονόµηση ανέρχεται κατά µέσο όρο στο 15%. 

Το πλεονέκτηµα αυτό των ηλεκτρονικών ballast είναι αξιοποιήσιµο στις νέες αλλά και στις υφιστάµενες 

εγκαταστάσεις π.χ. σε φωτιστικά που λειτουργούν µε λαµπτήρες φθορισµού Τ8 µε την προϋπόθεση ότι 

υπάρχει ο απαιτούµενος χώρος για την τοποθέτηση του ηλεκτρονικού ballast και αφού γίνουνοι 

απαραίτητες αλλαγές στην καλωδίωση. 

Επισηµαίνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις το εργατικό κόστος για τις επεµβάσεις σε 

υφιστάµενα φωτιστικά (µαζί µε το κόστος των υλικών) είναι υψηλότερο του κόστους της εξ' 

ολοκλήρου αντικατάστασης των φωτιστικών µε καινούργια που φέρουν ηλεκτρονικά ballast.  

 

Η εξοικονόµηση ενέργειας σε Mwh είναι 5,17 
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 ΚΤΙΡΙΟ: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

 

Ενέργεια 5.4.1 Προσθήκη θερµοµόνωσης 

Εξωτερική θερµοµόνωση τοιχοποιίας - δοκών - υποστυλωµάτων  

Τοποθετείται σε κτίρια στα οποία δεν µας ενδιαφέρει η άµεση απόδοση του συστήµατος κλιµατισµού, 

ενώ µας ενδιαφέρει η απόδοση θερµότητας από τα δοµικά στοιχεία και µετά τη διακοπή του 

κλιµατισµού, δηλαδή σε κατοικίες µόνιµης διαµονής, νοσοκοµεία κ.λπ. Η χρήση της σε υφιστάµενα µη 

θερµοµονωµένα κτίρια, πρέπει να γίνεται µε προσοχή. 

 

Πλεονεκτήµατα 

∆ιατήρηση της θερµότητας στο χώρο και µετά τη διακοπή της θέρµανσης λόγω της 

θερµοχωρητικότητας των δοµικών στοιχείων. 

Μεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας λόγω µικρότερης χρονικά χρήσης του συστήµατος κλιµατισµού 

εξαιτίας της αποθήκευσης ενέργειας στα νότια κυρίως δοµικά στοιχεία από τον ήλιο εφόσον 

εξασφαλίζεται η απαιτούµενη θερµοχωρητικότητα µε την κατασκευή τοιχοποιίας, δοκών και 

υποστυλωµάτων επαρκούς πάχους. 

Προστασία εξωτερικών επιφανειών τοίχων από συστολές και διαστολές λόγω εξωτερικών 

θερµοκρασιακών µεταβολών. 

Ελαχιστοποίηση έως µηδενισµός των θερµογεφυρών. 

Προστασία από καιρικές συνθήκες. 

Μειονεκτήµατα 

Αυξηµένο κόστος κατασκευής. 

Απαιτείται προσοχή στην κατασκευή (ορθή επιλογή υλικών, ορθή τοποθέτηση) για αποφυγή 

δηµιουργίας ρωγµών στην όψη).  

Η εξωτερική θερµοµόνωση του κτιρίου θα  γίνει µε  

• θερµοµονωτικές πλάκες εξιλασµένης πολυστερίνης µε συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας 

λ=0,0035 w/mk µε πάχος 6εκ πιστοποιηµένη ως προς τα χαρακτηριστικά της .  

• Ακριλικό επίχρισµα έτοιµου  σοβά ακριλικής βάσης διαφόρων κοκκοµετρικών αδρανών 

ενισχυµένου µε ρητίνες ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία της θερµοµονωτικής πλάκας. 
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Ο νέος συντελεστής θερµοπερατότητας είναι 0,51 w/m 2k 

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ  

Α. Υλικά  

10. Θερµοµονωτικές πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης, µε σήµανση CE (συντελεστής θερµικής 

αγωγιµότητας λ = 0,035 W/mK), διαστάσεων 600x1250mm, πάχους 50 mm, µε περιµετρική 

διαµόρφωση ακµών (πατούρα). 

11. Προφίλ Εξηλασµένης Πολυστερίνης Εξωτερικών γωνιών και ∆οµικών Ανοιγµάτων, συντελεστής 

θερµικής αγωγιµότητας λ = 0,030 W/mK) ενδεικτικών διαστάσεων 170 x 85 x 50 mm. 

12. Ινοπλισµένη, τσιµεντοειδούς βάσης κόλλα, ενισχυµένη µε πολυµερή συστατικά (ρητίνες),. 

13. Αντιαλκαλικό υαλόπλεγµα ενίσχυσης, βάρους 161 gr/m2, ±10 % κατά DIN 53854, , πλάτους 100 

cm µε άνοιγµα καρέ 3,5 x 4,0 mm. 

14. Αντιαλκαλικό πλέγµα ειδικής διαµόρφωσης, ενίσχυσης γωνιών ανοιγµάτων, µε καρέ 3,5x4,0 

mm. 

15. Ακρυλικό αστάρι νερού, υψηλής ποιότητας. 

16. Τελικό επίχρισµα έτοιµου σοβά ακρυλικής βάσης µε διάφορες κοκκοµετρίες αδρανών ακρυλικός 

ή τσιµεντοειδούς βάσης -  (fine για λεία ή Décor για αδρή επιφάνεια), ενισχυµένου µε ρητίνες, λευκού ή 

έγχρωµου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης. 

17. Σταθερά γωνιόκρανα και γωνιόκρανα µε νεροσταλλάκτη (από PVC µε υαλόπλεγµα 

εκατέρωθεν), για ενίσχυση των εξωτερικών γωνιών. 

18. Οδηγό στήριξης αλουµινίου µε νεροσταλλάκτη (πλάτους 50 mm) 

Πέραν των αναφεροµένων περιλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά, 

a. βύσµατα στερέωσης οδηγού Αλουµινίου 

b. βύσµατα µηχανικής στερεώσης µονωτικού 

c. ειδικά γωνιακά τεµάχια από εξηλασµένη πολυστερίνη για τις γωνίες 

d. Πλαστικοί αποστάτες ευθυγράµµισης οδηγού στήριξης 

e. ∆ιαµορφωτικές φρέζες 

f. Στεγανωτική µαστίχη και  

g. αφρός πολυουρεθάνης 

τα οποία είναι απαραίτητα για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας. 
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Β. Εφαρµογή του συστήµατος Έλεγχος υποβάθρου – Προετοιµασία επιφάνειας – Θερµοκρασίες 

εφαρµογής. Το υπόβαθρο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, απαλλαγµένο από σαθρά υλικά, σκόνες, 

υπολείµµατα λαδιού και άλλα ξένα σώµατα. Οι θερµοκρασίες κατά την εφαρµογή του συστήµατος θα 

πρέπει να είναι µεταξύ 5 & 35° C. 

7. Τοποθέτηση οδηγού στήριξης. Ο οδηγός αλουµινίου, πλάτους 50mm,  τοποθετείται 

παράλληλα µε το έδαφος και πάνω από αυτό κατ’ ελάχιστο 5 χιλιοστά. Το κενό σφραγίζεται µε κορδόνι 

αρµών και πολυουρεθανική µαστίχη για την αποφυγή διείσδυσης νερού. Η επιπεδότητα του οδηγού 

ορίζεται µε τη χρήση νήµατος στάθµης. Μεταξύ διαδοχικών οδηγών στήριξης αφήνεται διάκενο 2-3 

χιλιοστών (το οποίο θα παραλαµβάνει τις συστολοδιαστολές). 

 

8. Επικόλληση προφίλ εξηλασµένης πολυστερίνης. Η διάστρωση της κόλλας στην 

θερµοµονωτική πλάκα γίνεται ως εξής: 

• Εφαρµογή συγκολλητικού κονιάµατος ανόργανης βάσης πάνω στις γωνιές εξηλασµένης 

πολυστερίνης. Η κόλλα διαστρώνεται καθολικά στην εσωτερική επιφάνεια του τεµαχίου µε σπάτουλα 

No 10-12. 

Τα προαιρετικά προφίλ επικολλούνται στις εξωτερικές γωνίες  και περιµετρικά διαθέτουν 

διαµορφωµένες άκρες (πατούρες) – για την αποφυγή δηµιουργίας θερµογεφυρών – µε τη βοήθεια των 

οποίων τοποθετούνται κολλητά και ευθυγραµµίζονται. Αµέσως µετά την τοποθέτηση του κάθε προφίλ 

στο υπόστρωµα, ελέγχεται το αλφάδιασµα, η κατακορύφωση και η επιπεδότητα της. Με τα γωνιακά 

προφίλ, αποφεύγονται οι ενώσεις των µονωτικών πλακών στις γωνίες του κτιρίου και δίνουν 

ευθύγραµµη κατακόρυφη ακµή. 

9. Κόλληση θερµοµονωτικών πλακών. Η διάστρωση της κόλλας στην θερµοµονωτική πλάκα 

γίνεται ως εξής: 

• Εφαρµογή συγκολλητικού κονιάµατος ανόργανης βάσης πάνω στις µονωτικές πλάκες: 

α) Περίπτωση οµαλού υποστρώµατος: Η κόλλα διαστρώνεται καθολικά στην επιφάνεια της 

µονωτικής πλάκας  µε οδοντωτή σπάτουλα No 10-12  

β) Περίπτωση µη οµαλού υποστρώµατος: σε υπόστρωµα µε ανεπιπεδότητες, η κόλλα εφαρµόζεται 

στο περίγραµµα της πλάκας και σε µια οριζόντια γραµµή στη µέση. 

Οι πλάκες περιµετρικά διαθέτουν διαµορφωµένες άκρες (πατούρες) – για την αποφυγή δηµιουργίας 

θερµογεφυρών – µε τη βοήθεια των οποίων τοποθετούνται κολλητά και ευθυγραµµίζονται. Η κόλληση 

των θερµοµονωτικών πλακών ξεκινά από τη µία γωνία του κτιρίου σε οριζόντιες επάλληλες στρώσεις. 

Κάθε νέα σειρά πλακών θα πρέπει να είναι µετατοπισµένη κατά µισή πλάκα, ώστε να επιτυγχάνεται µια 

διάταξη διακοπτόµενων κάθετων αρµών. Οι κάθετοι αρµοί πάνω από ανοίγµατα πορτών ή παραθύρων 

να µην διαµορφώνονται σε συνέχεια των λαµπάδων αυτών. Αµέσως µετά την τοποθέτηση της κάθε 
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πλάκας στο υπόστρωµα, ελέγχεται το αλφάδιασµα, η κατακορύφωση και η επιπεδότητα της.  

10. Τοποθέτηση ειδικών τεµαχίων ενίσχυσης. Με τη χρήση του υλικού επικόλλησης,  

τοποθετούνται τα ειδικά τεµάχια ενίσχυσης εξωτερικών γωνιών (σταθερά γωνιόκρανα και γωνιόκρανα 

µε νεροσταλάκτη, από PVC), και τα ειδικής διαµόρφωσης υαλοπλέγµατα ενίσχυσης γωνιών 

παραθύρων και θυρών. 

 

11. Επίστρωση βασικού επιχρίσµατος και τοποθέτηση υαλοπλέγµατος.  Το υλικό 

επικόλλησης χρησιµοποιείται και ως βασικό επίχρισµα του συστήµατος. Το βασικό επίχρισµα 

διαστρώνεται καθολικά στην επιφάνεια των θερµοµονωτικών πλακών (µε οδοντωτή σπάτουλα No10 ή 

µε µηχανή) σε πάχος ~ 3 mm. Η εφαρµογή θα γίνεται σε λωρίδες πλάτους ~ 1,20 m, ώστε στη 

συνέχεια να ακολουθήσει ο εγκιβωτισµός του ενισχυτικού, αντιαλκαλικού υαλοπλέγµατος Kelyfos 

(βάρους 161 gr/m2), υψηλών αντοχών µε δυνατότητα κατανοµής των τάσεων 2000 N/mm. Το 

υαλόπλεγµα Kelyfos εγκιβωτίζεται όσο ακόµη είναι νωπό το βασικό επίχρισµα, έτσι ώστε να καλυφθεί 

πλήρως. Οι λωρίδες του υαλοπλέγµατος θα πρέπει να αλληλοεπικαλύπτονται κατά 10 cm τουλάχιστον. 

Κοντά στο έδαφος τοποθετείται οριζόντια διπλή στρώση υαλοπλέγµατος (λωρίδα πλάτους 1 m), για 

αυξηµένη αντοχή. 

 

12. Επίστρωση τελικού επιχρίσµατος ακρυλικού ή τσιµεντοειδούς. Ως τελικό επίχρισµα και αφού έχει 

στεγνώσει πλήρως η ενδιάµεση ενισχυτική στρώση, ακολουθεί η τελική επίστρωση µε τον ελαστικό, 

ρητινούχο, ακρυλικού  ή τσιµεντοειδούς πάχους 1,5 – 3 mm, σε οποιοδήποτε χρώµα ανάλογα µε τις 

απαιτήσεις της µελέτης. Η εφαρµογή του σοβά γίνεται είτε µε το χέρι (µε πλαστική σπάτουλα ή 

µεταλλική αµερικάνικη σπάτουλα) ή µε µηχανή εκτόξευσης έτοιµου σοβά, αφού έχει προηγηθεί 

αστάρωµα του υποστρώµατος µε ειδικό αστάρι. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

 

• Οι ποδιές παραθύρων και ανοιγµάτων θα έχουν κλίση τουλάχιστον 1,5% προς τα έξω 

για την αποµάκρυνση των οµβρίων . 

Οι επιστέψεις στηθαίων θα έχουν κλίση 1,5% προς το εσωτερικό των δωµάτων 

 

 

Εξωτερική θερµοµόνωση – υδατοστεγάνωση δώµατος 

 Θερµοµόνωση πάνω από την πλάκα  

Η θερµοµόνωση αυτή τοποθετείται σε κτίρια στα οποία µας ενδιαφέρει η απόδοση από τα δοµικά 

στοιχεία και µετά τη διακοπή του κλιµατισµού και της θέρµανσης . 
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Πλεονεκτήµατα 

∆ιατήρηση της θερµότητας στον χώρο και µετά τη διακοπή της θέρµανσης λόγω της 

θερµοχωρητικότητας της πλάκας. 

Μεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας λόγω µικρότερης χρονικά χρήσης του συστήµατος κλιµατισµού, 

εξαιτίας της αποθήκευσης ενέργειας στην πλάκα. 

Προστασία εξωτερικής επιφάνειας πλάκας από συστολές και διαστολές λόγω εξωτερικών 

θερµοκρασιακών µεταβολών. 

Στην περίπτωση που εφαρµοστεί σε υφιστάµενα κτίρια, αφενός µεν δεν εµποδίζει τη λειτουργία του 

εσωτερικού χώρου κατά την κατασκευή και αφετέρου δεν µειώνει το ωφέλιµο ύψος του. 

 

Μειονεκτήµατα 

Απαιτείται προσοχή στην κατασκευή σε συνδυασµό µε τη στεγάνωση. 

Για την κατασκευή θα πρέπει να προηγηθεί λεπτοµερής καθαρισµός των επιφανειών και τοπικές 

επισκευές µε ελαστοµερή  ρητινούχα κονιάµατα για σφράγιση των  τριχοειδών ρωγµών  . 

Εφαρµογή κατάλληλης υποδοµής για την δηµιουργία επαρκούς υγροµόνωσης (ασφαλτόπανο βαρέου 

τύπου)  

 Η θερµοµόνωση θα πραγµατοποιηθεί µε σύνθετο θερµοµονωτικό πλακίδιο (διαστάσεων 30x60 cm) και 

αποτελείται από µία θερµοµονωτική στρώση εξηλασµένης πολυστερίνης πάχους 5 cm και µια 

επικάλυψη από υπόλευκο προστατευτικό κονίαµα πάχους 2cm.  

To πλακίδιο θα πρέπει να είναι σχεδιασµένο για να δίνει το µέγιστο δυνατό όφελος σε κατασκευές 

ανεστραµµένης θερµοµόνωσης δώµατος, καθώς οι περιµετρικές πλευρές µε διαµόρφωση ραµποτέ 

(αρσενικό – θηλυκό) εξασφαλίζουν καλή συναρµογή µεταξύ των πλακών και σταθερότητα ώστε να µη 

δηµιουργούνται θερµογέφυρες, αλλά και να έχουµε µια πολύ καλή βατότητα του δώµατος, ενώ το 

χαµηλό βάρος του (46kg/m2) επιβαρύνει ελάχιστα το δώµα. 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές πλακιδίου   

∆ιαστάσεις πλακιδίου 300 mm X  600 mm 

Πάχος θερµοµονωτικού 50 mm 

Πάχος προστατευτικού κονιάµατος 20 mm 

Συντ.Θερµ.αγωγιµότητας λ θερµοµονωτικού σε µέση 

θερµοκρασία δοκιµής 10°C (90 ηµέρες) 

0,035 W/mK 

0,028 Kcal/mh°C 
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Συντ.θερµικής αγωγιµότητας λ προστατευτικού 

κονιάµατος 

1,395 W/mK 

1,20 Kcal/mh°C 

Αντοχή σε συµπίεση θερµοµονωτικού (χαµηλότερη 

τιµή µεταξύ ορίου διαρροής ή 10% παραµόρφωση) 

0,30 N/mm2 

Αντοχή κονιάµατος σε αποκόλληση 0,25 N/mm2 

Ελάχιστη αντοχή κονιάµατος σε συµπίεση (28 

ηµέρες) 

20 N/mm2 

Απότριψη κονιάµατος 3 Mm 

Βάρος πλακιδίου ≈ 8,5 kg 

Η  θερµοµόνωση του δώµατος  θα  γίνει µε  

• θερµοµονωτικές πλάκες εξιλασµένης πολυστερίνης πάχους 5 κ.  συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας 
λ=0,0035 w/mk µε και προστατευτικού κονιάµατος  2εκ πιστοποιηµένη ως προς τα χαρακτηριστικά της 
.  

 

Ο νέος συντελεστής θερµοπερατότητας είναι 0,47 w/m 2k 

 

 

Θερµοµόνωση δαπέδου  

Για τη θερµοµόνωση δαπέδων κτηρίων απαιτείται η χρήση µονωτικών υλικών που να διασφαλίζουν 

πολύ καλές αποδόσεις όσον αφορά την αντοχή στη συµπίεση και τη θερµοµόνωση.  

Και αυτό για δύο βασικούς λόγους: 

• Για να διασφαλίζεται η αντοχή στις καταπονήσεις στις οποίες υποβάλλονται τα δάπεδα κτιρίων από 

στατικά (το ίδιο βάρος όλων των χρησιµοποιούµενων υλικών) και δυναµικά (επιβαλλόµενα) φορτία. 

• Για να διατηρούνται τα θερµικά και µηχανικά χαρακτηριστικά τους µακροχρόνια. Πράγµατι, η 

αντικατάσταση των θερµοµονωτικών στοιχείων είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του ότι είναι 

τοποθετηµένα στο εσωτερικό του δαπέδου. 

Για την µόνωση χρησιµοποιούµε πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης µε τέτοια χαρακτηριστικά ώστε να 

επιτυγχάνεται : 

• Υψηλή αντοχή στη συµπίεση για µεγάλα χρονικά διαστήµατα 
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• Υψηλή µονωτική ικανότητα  

• Μηδενικά τριχοειδή φαινόµενα χάρη στη δοµή κλειστών κυψελών  

• Υψηλή αντίσταση στη διάχυση υδρατµών 

• Εύκολα στη χρήση και την τοποθέτησή τους διασφαλίζοντας µια εφαρµογή ακριβείας. 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

• Τοποθέτηση των πλακών µε απλή απόθεση επάνω στη επιφάνεια σε διάταξη διακοπτόµενων 

εγκαρσίων αρµών 

• ∆ιάστρωση προστατευτικής στρώσης από γαιωύφασµα. Σκοπός είναι η προστασία από τις 

διεισδύσεις του τσιµεντοπολτού ανάµεσα στους αρµούς των πάνελ κατά τη διάρκεια της κατασκευής 

του δαπέδου µε σκυρόδεµα και η δυνατότητα µικροµετακινήσεων ανάµεσα στις πλάκες  . 

• Κατασκευή της τελικής στρώσης από µε κατάλληλους αρµούς διαστολής σε κάνναβο της τάξης 3x3 m 

ενδεικτικά για να αποφεύγεται ο σχηµατισµός  ρωγµών. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
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Η  θερµοµόνωση  του δαπέδου θα  γίνει µε  

• θερµοµονωτικές πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης µε συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ=0,0035 
w/m2k µε πάχος 5εκ πιστοποιηµένη ως προς τα χαρακτηριστικά της  
 

 

 

Ο νέος συντελεστής θερµοπερατότητας είναι 0,47 w/m 2k 

 

 

Ενέργεια 5.4.2 Αντικατάσταση παλαιών παραθύρων, θυρών και κουφωµάτων 

Τα κουφώµατα και γενικότερα οι διαφανείς επιφάνειες του κτιρίου αποτελούν µια µεγάλη πηγή 

θερµικών απωλειών .  

Τα κουφώµατα θα πρέπει να είναι θερµοδιακοπτόµενα κατασκευασµένα από αλουµίνιο υψηλής 
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αντοχής . 

Η συναρµογή τους θα πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη στεγάνωση του χώρου και να έχουν µηχανική 

θερµοδιακοπή µε δυνατότητα να δεχτούν τουλάχιστον διπλό υαλοπίνακα. 

Οι υαλοπίνακες των όψεων θα πρέπει να συµβάλλουν στον καθορισµό του επιθυµητού επιπέδου 

θερµικής άνεσης. Το χειµώνα θα πρέπει να συνεισφέρουν στο ενεργειακό ισοζύγιο επιτρέποντας στην 

ηλιακή ενέργεια να εισέλθει στο κτίριο και το καλοκαίρι να αποτρέπουν την εισροή της υπεριώδους 

ηλιακής ακτινοβολίας σε αυτό 

Παραθέτονται Προδιαγραφές συστηµάτων θερµοδιακοπτόµενων κουφωµάτων 

Ανοιγόµενο σύστηµα 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΟΜΩΝ 

Κράµα αλουµινίου AlMgSi (EN AW 6060) 

Σκληρότητα 12 Webster ή 70 HB minimum 

Ελάχιστο πάχος Βαφής (Η/Β) 75µm minimum 

Πάχος διατοµών (min-max) 1,4 – 2,0 mm 

Έλεγχος διαστάσεων διατοµών Σύµφωνα µε EN DIN 12020-2 

Είδος θερµοδιακοπής  Μηχανική, µε παρεµβολή υαλοενισχυµένου 

πολυαµιδίου PA 6.6, πλάτους 20 και 24 mm σε 

φύλλο και κάσα αντίστοιχα. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 

Πλάτος βασικής κάσας / φύλλου 62,5 / 70 mm 

Είδος υαλοπίνακα που µπορεί να δεχθεί Μονός, διπλός  ή τριπλός έως 32 mm 

Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων 130 Kg ανά φύλλο 

Είδος στεγάνωσης  Τριών επιπέδων, µε κεντρική στεγάνωση  

΄΄Aluseal΄΄ και ελαστικά από EPDM 
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Αεροδιαπερατότητα : Κατηγορία 3 

Υδατοστεγανότητα : Κατηγορία 6Α 

Αντοχή σε ανεµοπίεση : C5 

Ο υαλοπίνακας θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες προδιαγραφές : 

• Συντελεστή θερµοπερατότητας Ug-value = 1,1 (W/(m2.K) 
• Συντελεστή µετάδοσης φωτός (tv) = 70 
• Συντελεστή Ra = 96 
• Συντελεστή µετάδοσης ενέργειας (te) = 37 (ΕΝ 410) 
• Συντελεστή ανακλαστικότητας ενέργειας (re) = 28 (ΕΝ 410) 
• Συντελεστή συνολικής ενεργειακής απορρόφησης (αe) = 35 (ΕΝ 410) 
• Solar factor (g) = 41 (ΕΝ 410) 
• Συντελεστή µετάδοσης UV ακτινοβολίας (uv) = 6 

 

Ο νέος συντελεστής θερµοπερατότητας είναι 1,10 w/m 2k 

 

Ενέργεια 5.3.3 Τεχνητός φωτισµός 

Αλλαγή των στραγγαλιστικών πηνίων των φωτιστικών φθορισµού µε ηλεκτρονικά 

Ηλεκτρονικά ballast αντί των συµβατικών ηλεκτροµαγνητικών 

Πλεονεκτήµατα 

Εκτιµάται ότι η χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών ballast αντί των συµβατικών ηλεκτροµαγνητικών µπορεί 

να επιφέρει εξοικονόµηση ενέργειας έως 25%.  

Η µειωµένη κατανάλωση αποδίδεται κυρίως στους εξής λόγους: 

* Καλύτερη απόδοση του λαµπτήρα 

* Χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας στο λαµπτήρα 

* Μικρότερες απώλειες ενέργειας στο ballast 

* ∆υνατότητα λειτουργίας περισσοτέρων λαµπτήρων (έως 4) µε 1 µόνο ηλεκτρονικό ballast. Το 

µαγνητικό ballast δεν µπορεί να λειτουργήσει µε περισσότερους των 2 λαµπτήρων π.χ. τυπικό 

φωτιστικό 4Χ18W καταναλώνει 86,8W όταν λειτουργεί µε 2 συµβατικά ballast ενώ η κατανάλωσή του 

µειώνεται στα 74 W όταν 1 ηλεκτρονικό αντικαταστήσει τα 2 συµβατικά. 

* Το ηλεκτρονικό ballast διακόπτει τη λειτουργία του όταν ο λαµπτήρας δεν λειτουργεί ενώ το συµβατικό 

συνεχίζει να διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύµα και να καταναλώνει ενέργεια. 
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* Μεγαλώνει σηµαντικά η διάρκεια ζωής των λαµπτήρων (έως 50%). Άρα, µειώνεται στο ήµισυ το 

κόστος αντικατάστασης των λαµπτήρων. 

* Βελτιώνεται ο συντελεστής συντήρησης των λαµπτήρων, δηλαδή η απόδοση των λαµπτήρων 

µειώνεται λιγότερο κατά τη διάρκεια ζωής τους απ' ότι αν λειτουργούσαν µε συµβατικά ballast. Συνεπώς 

η στάθµη φωτισµού επιτυγχάνεται µε λιγότερα φωτιστικά π.χ. σ' ένα καθαρό εργασιακό χώρο, τα 

απαιτούµενα φωτιστικά µπορούν να µειωθούν κατά 6% περίπου. 

Τα ηλεκτρονικά ballast βελτιώνουν επίσης την ποιότητα του φωτισµού διότι λειτουργούν σε υψηλές 

συχνότητες (>24kHz) οπότε εξαλείφεται το βούισµα και το τρεµόσβηµα που χαρακτηρίζουν τα 

µαγνητικά ballast λόγω χαµηλής συχνότητας λειτουργίας τους (50 Hz). 

• Καλύτερη απόδοση του λαµπτήρα 

Η φωτεινή ροή του λαµπτήρα αυξάνεται όταν λειτουργεί µε ηλεκτρονικό ballast σε σχέση µε τη ροή που 

παράγεται όταν λειτουργεί µε µαγνητικό. Η πραγµατική απόδοση των λαµπτήρων µε µαγνητικό ballast 

κυµαίνεται συνήθως σε ποσοστά 80%-95% της ονοµαστικής ενώ δεν είναι σπάνιο τα ηλεκτρονικά 

ballast να ανυψώσουν την απόδοση κατά 12% περίπου (έχουν µετρηθεί και υψηλότερες αποδόσεις). 

Αυτό σηµαίνει ότι µια εγκατάσταση φωτισµού που λειτουργεί µε ηλεκτρονικά ballast απαιτεί 

18% περίπου λιγότερα φωτιστικά από την ίδια εγκατάσταση µε µαγνητικά ballast καλής 

ποιότητας. Το πλεονέκτηµα αυτό είναι αξιοποιήσιµο κυρίως στις νέες εγκαταστάσεις οι οποίες 

µπορούν να υλοποιηθούν µε λιγότερα φωτιστικά χωρίς να µειώνεται η στάθµη φωτισµού και να 

υποβαθµίζεται η ποιότητά τους. Τότε µειώνεται το κόστος λειτουργίας (εξοικονόµηση ενέργειας και 

µείωση του κόστους συντήρησης) αλλά και το κόστος εγκατάστασης (λιγότερα φωτιστικά). 

• Χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας 

Η κατανάλωση του λαµπτήρα είναι χαµηλότερη όταν αυτός λειτουργεί µε ηλεκτρονικό ballast π.χ. ο 

λαµπτήρας ονοµαστικής ισχύος 36 W καταναλώνει 32 W ενώ µε συµβατικό ballast η κατανάλωσή του 

θα ήταν ίση µε την ονοµαστική (36 W). 

Επιπροσθέτως, οι απώλειες του ηλεκτρονικού ballast είναι µικρότερες του συµβατικού π.χ. σε ένα 

τυπικό φωτιστικό 2Χ36 W απαιτείται 1 ηλεκτρονικό ballast µε απώλειες 8 W ενώ στη συµβατική 

λειτουργία απαιτούνται 2 µαγνητικά ballast µε απώλειες 16,2 W, άρα το φωτιστικό µε ηλεκτρονική 

λειτουργία θα καταναλώνει 72 W ενώ µε τη συµβατική 88,2 W. Το ποσοστό εξοικονόµησης εξαρτάται 

από τον τύπο του συµβατικού φωτιστικού που χρησιµοποιείται ως αναφορά.  

• Η εξοικονόµηση ανέρχεται κατά µέσο όρο στο 15%. 

Το πλεονέκτηµα αυτό των ηλεκτρονικών ballast είναι αξιοποιήσιµο στις νέες αλλά και στις υφιστάµενες 

εγκαταστάσεις π.χ. σε φωτιστικά που λειτουργούν µε λαµπτήρες φθορισµού Τ8 µε την προϋπόθεση ότι 
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υπάρχει ο απαιτούµενος χώρος για την τοποθέτηση του ηλεκτρονικού ballast και αφού γίνουνοι 

απαραίτητες αλλαγές στην καλωδίωση. 

Επισηµαίνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις το εργατικό κόστος για τις επεµβάσεις σε 

υφιστάµενα φωτιστικά (µαζί µε το κόστος των υλικών) είναι υψηλότερο του κόστους της εξ' 

ολοκλήρου αντικατάστασης των φωτιστικών µε καινούργια που φέρουν ηλεκτρονικά ballast.  

 

Η εξοικονόµηση ενέργειας σε Mwh είναι 5,17 

 

ΜΑΡΟΥΣΙ     29/8 /2014 
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