
Εξοικονόµηση Ενέργειας στα κτίρια 

Από τον Γεώργιο Ρόζη, Πολιτικό Μηχανικό Ε.Μ.Π. 

 

 Αφορµή για να γράψω το άρθρο αυτό, είναι το νέο πρόγραµµα Εξοικονοµώ ΙΙ που άρχισε 

να τρέχει τις προηγούµενες ηµέρες. Όµως το άρθρο αυτό δεν αποσκοπεί να είναι ένας ακόµη 

οδηγός που θα αναλύει τα ίδια πράγµατα, αφού όσες πληροφορίες χρειάζονται για το πρόγραµµα 

Εξοικονοµώ µπορείτε να τις βρείτε και στην σελίδα 

http://www.georgerozis.gr/%ce%b5%ce%be%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%c

e%bc%cf%8e-%ce%b9-%ce%b9 

Η πρόθεσή µου γράφοντας αυτό το άρθρο, είναι να δώσω χρήσιµες τεχνικές πληροφορίες που καλό 

είναι να τις γνωρίζετε, άσχετα από το αν θα υπαχθείτε ή όχι κάποια στιγµή στο πρόγραµµα 

Εξοικονοµώ ΙΙ ή κάποιο άλλο αντίστοιχο. Θα πρέπει να γνωρίζετε επίσης ότι η εξοικονόµηση της 

ενέργειας στα κτίρια είναι επιταγή της ΕΕ και άρα θα µας απασχολεί για πολλά χρόνια ακόµη.  

Βέβαια στα άρθρα του περιοδικού O CasaMiaς Μας, που έχουν να κάνουν µε τον 

βιοκλιµατικό σχεδιασµό και την ενεργειακή αναβάθµιση, αναλύονται τα θέµατα αυτά µε 

µεγαλύτερη λεπτοµέρεια.  

Τώρα όσοι σπεύσετε να πείτε ότι το πρόγραµµα Εξοικονοµώ ΙΙ ήδη έκλεισε, έχω να σας 

ενηµερώσω ότι το πρόγραµµα αυτό θα παραµείνει ενεργό µέχρι το 2023 τουλάχιστον. Είναι 

υποχρέωση της Ελλάδας µε βάση Κοινοτική Οδηγία να αναβαθµίζει το κτιριακό δυναµικό της κάθε 

χρόνο, και αργά ή γρήγορα, και αναλόγως πως θα προχωρήσουν οι αιτήσεις που έχουν υπαχθεί, θα 

βρεθούν τα διαθέσιµα κονδύλια και για νέες υπαγωγές. Οπότε για όσους δεν πρόλαβαν είναι 

σηµαντικό να έχουν προετοιµαστεί για την επόµενη φορά.  

 

Οι παγίδες του Εξοικονοµώ ΙΙ  

Για όσους όµως «έτρεξαν» και βιάστηκαν να κάνουν αίτηση υπαγωγής, έχω να πω ότι 

ελπίζω να ήταν προσεκτικοί πρώτα και µετά βιαστικοί. Αυτό το αναφέρω γιατί το πρόγραµµα 

Εξοικονοµώ ΙΙ εκτός των προϋποθέσεων που θέτει για την πληρότητα της αίτησης, στο τεχνικό 

κοµµάτι του «πατάει» πάνω στον ΚΕΝΑΚ (Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) και αυτό είναι 

που µπορεί να δηµιουργήσει πιθανά προβλήµατα.  

Βλέπετε ο ΚΕΝΑΚ εξετάζει ένα πλήθος συνθηκών που θα πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα. 

Έτσι όταν κάνεις µια επέµβαση σε ένα σηµείο που θα βελτιώσει την συγκεκριµένη ενεργειακή 

παράµετρο, η επέµβαση αυτή µπορεί να επηρεάσει άλλες και να τις θέσει εκτός ορίων. Ως 

παράδειγµα σε αυτό ας εξετάσουµε την  αντικατάσταση των κουφωµάτων που είναι η πρώτη 

συνήθως επιλογή που επιθυµεί κάποιος να υλοποιήσει. Ο οδηγός του  προγράµµατος  θέτει ως 

προϋπόθεση ο συντελεστής U του κουφώµατος να είναι εντός των ορίων που θέτει ο ΚΕΝΑΚ. 



Όµως τα νέα κουφώµατα µειώνουν την διείσδυση του αέρα από αυτά. Στο σηµείο αυτό όµως 

έρχεται ο κανονισµός να σου ζητήσει να κάνεις και έλεγχο αερισµού του χώρου όπου για τις 

κατοικίες θα πρέπει να επιτυγχάνετε φυσικός αερισµός µε  ρυθµό 0,75 m³/m²επιφάνειας δαπέδου/h. Αν 

όµως αλλάζοντας τα κουφώµατα δεν µπορείς να πετύχεις τον στόχο αυτό, τότε θα πρέπει να 

φροντίσεις να καλύψεις τον υπολειπόµενο όγκο νωπού αέρα µε µηχανικό αερισµό (µια επέµβαση 

που δεν επιδοτείται). Ένα σπίτι 100 m² χρειάζεται 75m³/h νωπού αέρα για να ικανοποιούνται οι 

συνθήκες άνεσης και ποιότητας αέρα.  

Ένα άλλο παράδειγµα που θα αναφέρω, είναι ότι όταν κάνεις εξωτερική µόνωση (κέλυφος)  

βελτιώνεις τον συντελεστή U του κτιρίου και άρα µπορεί να θεωρηθεί ότι το κτίριο είναι καλύτερα 

µονωµένο. Άρα µπορούµε να συµπεράνουµε ότι πετύχαµε τον στόχο µας για µείωση των θερµικών 

απωλειών . Όµως  µε βάση τον κανονισµό θα αλλάξει και η απαιτούµενη ισχύς των συστηµάτων. 

Αν δηλαδή χρειαζόµασταν 10 KW µε το παλιό κέλυφος, τώρα πιθανώς να χρειαζόµαστε 5 KW. 

Αυτό όµως σηµαίνει ότι το υφιστάµενο σύστηµα θέρµανσης είναι πλέον υπερδιαστασιολογηµένο 

µε αποτέλεσµα να µειωθεί ο βαθµός απόδοσης του, οπότε και µπορεί να δείτε µε έκπληξη ότι αν 

και επιτύχατε 70% βελτίωση της µόνωσης, ενεργειακά µπορεί να βελτιώθηκε κατά 50% και άρα 

δεν πιάσατε τον στόχο της εξοικονόµησης ενέργειας.  

Ακολούθως αυτό θα πρέπει να σας οδηγήσει και στην βελτίωση των συστηµάτων 

θέρµανσης όπου ίσως θα πρέπει να τα αναβαθµίσετε και αυτά. Στην περίπτωση αυτή όµως ίσως να 

ξεπεραστεί το όριο της ριζικής ανακαίνισης και άρα τότε θα πρέπει να κάνετε Μελέτη Ενεργειακής 

Απόδοσης (ΜΕΑ). Αυτό µε την σειρά του σηµαίνει ότι πολύ απλά οι επεµβάσεις που έχετε 

υποβάλλει στο πρόγραµµα δεν αρκούν και θα πρέπει να προχωρήσετε και να κάνετε επί πλέον 

ενεργειακές επεµβάσεις µόνοι σας. Γιατί αυτό θα µου πει κάποιος; Γιατί πολύ απλά ο ΚΕΝΑΚ 

θέτει ως βασική προϋπόθεση όταν γίνεται ΜΕΑ το κτίριο να ικανοποιεί τόσο στα επί µέρους 

στοιχεία του όσο και στο σύνολό του τα µέγιστα όρια που θέτει ο κανονισµός. Επί πλέον όµως η 

ενεργειακή του κατάταξη θα πρέπει να είναι τουλάχιστον στην κατηγορία Β, και αν αυτό δεν 

µπορεί να υλοποιηθεί τότε το κτίριο θεωρείται αυθαίρετο.  

Το σενάριο αυτό δεν είναι τόσο ακραίο, και θα είναι η περίπτωση του «πάω για µαλλί και 

βγήκα κουρεµένος». Αν δηλαδή κάποιος θέλησε να εκµεταλλευτεί το σύνολο του επιλέξιµου 

προϋπολογισµού των 25.000,00 € πιθανώς είναι στην περίπτωση αυτή. 

¨Ένα άλλο σηµείο που θα πρέπει να δώσετε προσοχή όσον αφορά τα συστήµατα είναι να 

εξετάζετε τις προσφορές αν αυτές ικανοποιούν τις προδιαγραφές του ecodesign και energy labeling, 

αλλά κα την σήµανση C E. Ένα προϊόν που δεν θα έχει αυτή την πιστοποίηση πολύ απλά δεν θα 

γίνει αποδεκτό και τυπικά χαρακτηρίζεται παράνοµο. 

 



Βασική θεωρία της ενεργειακής αναβάθµισης 

 

 Ουσιαστικά όλη η κουβέντα µας για την ενεργειακή αναβάθµιση περιστρέφεται γύρω από 

την απλή εξίσωση  Ε = Q.  

Αυτό που µας λέει η παραπάνω εξίσωση είναι ότι χρειαζόµαστε την ενέργεια Ε για να 

εξισορροπήσουµε τις απώλειες θερµότητας Q. Γιατί και η θερµότητα δεν είναι τίποτε άλλο από µία 

µορφή ενέργειας. Αυτό που κάνουµε στην ουσία είναι να πάρουµε την θερµική ενέργεια των 

καυσίµων Ε και να την αποδώσουµε στον χώρο για να καλύψουµε τις απώλειες θερµότητας Q. Και 

εδώ είναι το µυστικό που κρύβεται πίσω από τους στόχους που έχει θέσει η ΕΕ για NZEB κτίρια το 

έτος 2050.. Αυτό που προκύπτει ξεκάθαρα από τον στόχο για Near Zero Energy Buildings είναι η 

προσπάθειά της ΕΕ για απεξάρτηση από πηγές καυσίµων όπου η ίδια δεν µπορεί να έχει τον 

έλεγχο. Οπότε χρηµατοδοτεί προγράµµατα όπως το πρόγραµµα Εξοικονοµώ για να επιτευχθούν 

αυτοί οι στόχοι. Και είναι υποχρέωση κάθε χώρας µέλους της ΕΕ να αναβαθµίζει ενεργειακά και 

σταδιακά κάθε χρόνο το υφιστάµενο κτιριακό δυναµικό της.  

Με βάση λοιπόν την παραπάνω εξίσωση, αυτό που µπορεί να πει κάποιος είναι ότι αν 

καταφέρουµε να µειώσουµε το Q τότε θα µειωθεί και το Ε. Σωστά; Σχεδόν λάθος θα σας 

απαντήσω. Αυτή είναι η απλή και η πιο γρήγορη λύση πιθανώς, και για τον λόγο αυτόν η 

πλειονότητα όσων θέλουν να υπαχθούν στο πρόγραµµα ζητάει συγκεκριµένες παρεµβάσεις, µε την 

πιο συνηθισµένη να είναι η αντικατάσταση των κουφωµάτων. Όµως αυτό είναι µια επιδερµική 

αντιµετώπιση του προβλήµατος αφού όσο καλά και να µονώσεις το κέλυφος από µόνο του δεν 

µπορεί να µειώσει τις απώλειες σε τέτοιο βαθµό ώστε να τις εκµηδενίσει. Χρειάζεται και κάποια 

άλλη βοήθεια και εδώ θα πρέπει να τροποποιήσουµε την εξίσωσή µας ως εξής : Ε = Q – QΑΠΕ.  

Αυτό που περιγράφει η παραπάνω εξίσωση είναι ότι θα πρέπει να καλύψουµε µέρος  των 

απωλειών θερµότητας, εκµεταλλευόµενοι τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (Ήλιος, αέρας, 

γεωθερµία), ώστε να πάρουµε ενέργεια από την Φύση όπου υπάρχει άφθονη και κυρίως είναι χωρίς 

κόστος. Για τον λόγο αυτό µάλιστα η ΕΕ δίνει µεγάλη έµφαση και χρηµατοδοτεί τις ΑΠΕ. Έτσι στο 

πρόγραµµα χρηµατοδοτείται η τοποθέτηση του ηλιακού θερµοσίφωνα, αλλά και  δυνατότητα 

παραγωγής ΖΝΧ µε αντλίες θερµότητας. Εδώ όµως θα πρέπει να κάνουµε την επισήµανση ότι  ο 

ΚΕΝΑΚ απαιτεί την κάλυψη του 60% σε ΖΝΧ (Ζεστό Νερό Χρήσης) να προέρχεται από τον 

ηλιακό και αν γίνει χρήση αντλίας θερµότητας αυτό θα πρέπει να είναι 100%.  

Όµως και πάλι η εξίσωσή µας δεν είναι ολοκληρωµένη. Και ας εξετάσουµε στην περίπτωση 

αυτή το πετρέλαιο που είναι η κύρια πηγή ενέργειας για την θέρµανση των κατοικιών στην Ελλάδα.  

Σε ένα σύστηµα θέρµανσης µε πετρέλαιο αυτό που κάνουµε είναι να παίρνουµε την 

θερµογόνο δύναµη του πετρελαίου - όπως λέγεται - και να την χρησιµοποιούµε για να καλύψουµε 

τις απώλειες. Την ενέργεια αυτή του καυσίµου που χρησιµοποιούµε την εκφράζουµε µε Ε στην 



εξίσωσή µας. Όµως, η ενέργεια που απελευθερώνεται από το καύσιµο που καίγεται στον λέβητα 

δεν είναι η ίδια µε την ενέργεια που θα αποδώσουν τελικά τα σώµατα καλοριφέρ στο χώρο. Αυτό 

θα το καταλάβουµε καλύτερα µε το αναλύσουµε λίγο το σύστηµα θέρµανσης.  

Όταν το καύσιµο καίγεται στο λέβητα χάνει ένα µέρος της ενέργειας του ως απώλειες λόγω 

µόνωσης από τον ίδιον τον λέβητα. Για τον λόγο αυτό είναι αρκετά σηµαντικό να είναι καλά 

µονωµένος ένας λέβητας, αλλά και να βρίσκεται σε χώρο που δεν επηρεάζεται πολύ από την 

εξωτερική θερµοκρασία.  

Ένα µέρος της θερµότητας επίσης πετάγεται στο περιβάλλον δια µέσω των καυσαερίων. 

Οπότε λέµε ότι ο λέβητας έχει βαθµό απόδοσης n1 για να περιγράψουµε πόσες απώλειες ενέργειας 

έχουµε. Την απόδοση αυτή µπορείτε να την δείτε στο φύλλο ανάλυσης καυσαερίων της 

συντήρησης του λέβητα.  

Από τον λέβητα τώρα ως τα καλοριφέρ θα µεταφερθεί το νερό δια µέσω σωληνώσεων. 

Όµως και στην πορεία αυτή υπάρχουν απώλειες θερµότητας και οι οποίες εξαρτώνται τόσο από το 

χώρο διέλευσης των σωληνώσεων (εξωτερικό ή εσωτερικό) αλλά και από το είδος της µόνωσης 

αυτών. Έτσι το σύστηµα διανοµής όπως λέγεται έχει βαθµό απόδοσης n2.  

Ακολούθως το νερό περνώντας µέσα από τα καλοριφέρ αποβάλλει έντονα την θερµότητά 

του, αλλά και πάλι δεν αποδίδεται όλη η θερµότητα στον αέρα, γιατί υπάρχουν απώλειες και στα 

σώµατα, όπου και εδώ έχουµε ένα βαθµό απόδοσης n3.  

Σε ένα τυπικό και συνηθισµένο σύστηµα θέρµανσης οι τιµές αυτές είναι n1 = 85%, n2 = 

89%, n3 = 93%. Άρα ο συνολικός βαθµός απόδοσης του συστήµατος θέρµανσης είναι n=n1*n2*n3 = 

85%*89%*93% = 70%. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι 30% του καυσίµου που καίτε στην ουσία το 

πετάτε. Αντίστοιχα το 30% της δαπάνης θέρµανσης στα κοινόχρηστα είναι για να καλύψετε τις 

απώλειες αυτές. Ακόµη και τέλεια να µονώσετε το κέλυφος πάλι θα σπαταλάτε ενέργεια κατά 30%.   

Τέλος το νερό θα επιστρέψει πάλι στον λέβητα από σωληνώσεις  όπου και εδώ παίζει ρόλο 

ο χώρος που θα περάσουν και η µόνωση αυτών. Ο βαθµός απόδοσης του δικτύου αυτού ή 

καλύτερα η εναποµένουσα αρχική ενέργεια παίζει σηµαντικό ρόλο επίσης, στην τελική 

κατανάλωση ενέργειας καυσίµου του λέβητα και εδώ µπορούµε να  υποβοηθήσουµε το σύστηµα µε 

τις ΑΠΕ. 

Οπότε για να ολοκληρώσουµε την εξίσωσή µας και να είµαστε σε θέση να εξάγουµε κάποια 

συµπεράσµατα θα πρέπει να γράψουµε : 

(Ε*n1 + EΑΠΕ) *n2*n3 = Q - QΑΠΕ 

Επιλύοντας της εξίσωση ως προς Ε θα έχουµε την τελική µορφή της εξίσωσής µας που θα είναι : 

 Q - QΑΠΕ 

n2 * n3 

-  EΑΠΕ 

E =  

n1 



 

Αυτό που µπορούµε πλέον να δούµε είναι ότι η εξοικονόµηση ενέργειας είναι τελικά 

παράγοντας πολλών παραµέτρων. Και για να φτάσουµε τελικά στις όποιες επεµβάσεις θα πρέπει να 

γίνει αξιολόγηση όλων των παραπάνω παραµέτρων. Και εδώ είναι η ώρα πλέον να αναλύσουµε 

όλες τις δυνατότητες που έχουµε και που στην ουσία περιγράφονται στον οδηγό του προγράµµατος 

εξοικονοµώ ΙΙ. 

Q : Είναι οι απώλειες δια µέσω του κελύφους όπου µε τις επεµβάσεις εκεί (αντικατάσταση 

κουφωµάτων ή εξωτερικές µονώσεις τοίχων, δαπέδων και οροφών) επιδιώκουµε  να τις µειώσουµε 

όσον είναι δυνατόν. 

QΑΠΕ : Είναι τα θερµικά κέρδη που µπορούµε να έχουµε είτε µε ηλιακούς χώρους στο νότο 

είτε µε παράθυρα µε µικρό ποσοστό πλαισίου. Επίσης µπορούµε να βάψουµε το κέλυφος, και ιδίως 

στους νότιους προσανατολισµούς, µε χρώµατα µε υψηλό δείκτη απορροφητικότητας ώστε να 

προσλάβουν θερµότητα από τον Ήλιο. 

ΕΑΠΕ : Εδώ είναι µία παρέµβαση που δεν της έχουµε δώσει ιδιαίτερη προσοχή. Αυτή είναι η 

υποβοήθηση του συστήµατος θέρµανσης µε το να ανεβάσουµε την θερµοκρασία του νερού στο 

δίκτυο διανοµής µε την βοήθεια ηλιακού θερµοσίφωνα. Αν δώσετε προσοχή στις επιλέξιµες 

δαπάνες την παρέµβαση αυτή την περιλαµβάνει µέσα. Απλά µε τον τρόπο αυτό χρησιµοποιούµε 

την ενέργεια του ήλιου για να ζεστάνουµε το νερό στο δίκτυο θέρµανσης µειώνοντας την 

λειτουργία του λέβητα. Στο σηµείο αυτό µπορούν να βοηθήσουν και οι διατάξεις αυτοµατισµού, 

που δεν θα τις αναλύσω στο παρών άρθρο. 

n1 :  Εδώ θα µπορούσαµε να αυξήσουµε την απόδοση χρησιµοποιώντας λέβητες σύγχρονης 

τεχνολογίας µε την δυνατότητα συµπύκνωσης των καυσαερίων.  Σηµαντικό επίσης είναι να γίνει 

σωστή διαστασιολόγηση του συστήµατος θέρµανσης και να τοποθετηθούν λέβητες µε την 

απαραίτητη ισχύ. Όλα τα παλιά συστήµατα θέρµανσης είναι υπερδιαστασιολογηµένα, και αυτό 

µειώνει αρκετά τον βαθµό απόδοσης n1. Εδώ θα µπορούσαµε επίσης και να τοποθετήσουµε όχι 

έναν, αλλά πολλαπλούς λέβητες στην σειρά. Ίσως να σας µπερδεύει αυτό και να σας δηµιουργεί 

απορίες, αλλά θα σας το εξηγήσω όσο µπορώ καλύτερα. Για την περιοχή της Τρίπολης το σύστηµα 

θέρµανσης σχεδιάζεται να ικανοποιεί τις ανάγκες από τον Οκτώβριο µέχρι τον Απρίλιο. Εντούτοις 

όµως υπολογίζεται στις δυσµενέστερες συνθήκες που είναι τον µήνα Ιανουάριο. Υπολογίζεται να 

καλύψει µια θερµοκρασιακή διαφορά 23
ο
C, και όπως µπορείτε να καταλάβετε αυτό είναι κάτι που 

δεν συµβαίνει σε όλη την περίοδο της θέρµανσης. Πρακτικά ο λέβητας λειτουργεί σε πλήρες 

φορτίο όπως λέµε σχεδόν  στο 10% της περιόδου θέρµανσης. Το µειονέκτηµα αυτό µπορούµε να το 

αντιµετωπίσουµε µε πολυβάθµιους λέβητες ή µε προσαρµογή κάθε µήνα της θερµοκρασίας του 

νερού του δικτύου.  



n2 :  Όσο αφορά το δίκτυο διανοµής η µόνη επέµβαση που µπορούµε να κάνουµε είναι να 

τοποθετήσουµε την σωστή µόνωση όπως δίνεται από τον ΚΕΝΑΚ. Μια πιο επιθετική λύση είναι 

να αλλάξουµε συνολικά το δίκτυο µε σκοπό να µειωθεί το µήκος του, τοποθετώντας πιο σύγχρονα 

υλικά και καλύτερες µονώσεις.  

n3 : Στα σώµατα καλοριφέρ αυτό που µπορείτε να κάνετε είναι είτε να τα αλλάξετε µε πιο 

καινούρια είτε να τοποθετήσετε θερµοστατικές βαλβίδες ώστε να προσαρµόζεται το φορτίο 

ανάλογα των καιρικών συνθηκών.  

Καταλήγοντας την ανάλυσή µου αυτή αυτό που θα πρότεινα και πάντα προτείνω είναι να 

γίνεται µια καλή οικονοµοτεχνική µελέτη. Στο άρθρο του περιοδικού Ο CasaMiaς Μας και στο 

άρθρο της Ενεργειακής Αναβάθµισης δείχνεται µια τέτοια µελέτη αναλύοντας όλα τα επί µέρους 

στοιχεία του κτιρίου. Μια τέτοια µελέτη έχει τα εξής βήµατα : 

� Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου όπου θα εντοπιστούν και στην 

συνέχεια θα ιεραρχηθούν οι επεµβάσεις 

� Ανάλυση κόστους επένδυσης σε σχέση µε την προσδοκώµενη απόδοση 

� Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των επεµβάσεων ώστε να είναι αποδοτικές στο 

µέγιστο βαθµό. 

Ίσως κάποιος να φοβηθεί το κόστος µιας τέτοιας µελέτης. Όµως θα πρέπει να πούµε ότι δεν είναι 

τόσο υψηλό και ότι στοιχίζει περίπου 7,00 €/m². Όµως όπως το έχω ξαναπεί το κόστος αυτό θα 

επιστρέψει πολλαπλάσιο πίσω. 

 Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι ελπίζω να σας βοήθησα να καταλάβετε λίγο το θέµα της 

ενεργειακής αναβάθµισης έτσι ώστε να είσαστε καλύτερα προετοιµασµένοι όταν θα θελήσετε να 

την πραγµατοποιήσετε. Πολλά από αυτά που είδατε προηγουµένως αναλύονται ή θα αναλυθούν 

καλύτερα και στα αντίστοιχα άρθρα του περιοδικού Ο CasaMiaς Μας που σας καλώ να τα 

διαβάσετε, όσοι βέβαια από εσάς ενδιαφέρονται για το θέµα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


