
Η αρχιτεκτονική παιδεία
ςτην εποχή των πιςτοποιημζνων 

ενεργειακών επιδόςεων των 
κτιρίων



Σα δεδομζνα τθσ εποχισ μασ

Παρακολουκοφμε ςιμερα τα αποτελζςματα μιασ
ςυνεχοφσ εξζλιξθσ τουλάχιςτον 50 ετϊν

από τθ Δομικι Φυςικι(1960)

ςτθ Βιοκλιματικι Αρχιτεκτονικι (1980)

ςτα Κτίρια Τψθλϊν Ενεργειακϊν Επιδόςεων (2000)

ςτα Ενεργειακά Αυτοδφναμα Κτίρια … (2020)

ςτα Κτίρια …

Πωσ αντιδροφν ςτισ εξελίξεισ αυτζσ οι Αρχιτζκτονεσ
και οι Αρχιτεκτονικζσ χολζσ;



Σα δεδομζνα τθσ εποχισ μασ

Ο αρχιτεκτονικόσ ςχεδιαςμόσ αντιμετϊπιηε πάντοτε, 
κατά κφριο λόγο, ηθτιματα «λειτουργίασ» και 
«μορφισ». 

Η ζννοια τθσ «λειτουργίασ» διευρφνεται κατά καιροφσ, 
για να ςυμπεριλάβει νζα ςτοιχεία, όπωσ:

 Νζεσ επιςτθμονικζσ γνϊςεισ

Παράδειγμα: Δομικι Φυςικι

 Νζεσ κοινωνικζσ ευαιςκθςίεσ

Παράδειγμα: χεδιαςμόσ για ΑΜΕΑ

 Νζεσ παραμζτρουσ

Παράδειγμα: Ενζργεια



Αποτελεί όμωσ θ «ενζργεια» νζα παράμετρο 
για τθν αρχιτεκτονικι;

Ανζκακεν γνωρίηαμε οτι

Σα κτίρια ςχεδιάηονται για να προςτατεφουν

Σα κτίρια χρειάηονται κζρμανςθ και ψφξθ

Σα κτίρια καταναλίςκουν ενζργεια

Σα κτίρια ...

Σα δεδομζνα τθσ εποχισ μασ



υνεπϊσ, τι είναι πράγματι νζο;

θ γνϊςθ

τα κτίρια καταναλίςκουν ενζργεια (και πόςθ)

τα υλικά και τα προϊόντα καταναλίςκουν ενζργεια

θ καταςκευι κτιρίων καταναλίςκει ενζργεια

θ ςυνειδθτοποίθςθ

ο μεγάλοσ κφκλοσ ηωισ των κτιρίων

ο ρυκμόσ ανανζωςθσ του κτιριακοφ αποκζματοσ

οι άμεςεσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ

οι μακροχρόνιεσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ
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Νζεσ τεχνολογίεσ
νζα δομικά υλικά και προϊόντα υψθλϊν προδιαγραφϊν

αξιόπιςτα ψθφιακά εργαλεία μοντελοποίθςθσ

ζξυπνα υλικά με δυνατότθτεσ προςαρμογισ

Νζεσ ευαιςκθςίεσ
ςτισ περιβαλλοντικζσ μεταβολζσ

ςτισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ

Νζεσ κοινωνικζσ πιζςεισ
προςαρμογζσ τθσ καταςκευαςτικισ βιομθχανίασ

ανταγωνιςτικι παιδεία (υπό καταςκευιν)

νζεσ προςεγγίςεισ ςτον αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό (?)

Σα δεδομζνα τθσ εποχισ μασ



Χρειάηεται ςυνεπϊσ μία νζα προςζγγιςθ. Θεωρϊντασ ότι θ 
ζννοια «Βιωςιμότθτα» εμπεριζχει τισ ζννοιεσ του 
περιβάλλοντοσ και τθσ ενζργειασ, χρειαηόμαςτε

 Βιϊςιμο ςχεδιαςμό (ςε πολλά επίπεδα)

 Βιϊςιμο αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό

 Βιϊςιμθ αρχιτεκτονικι

 Βιϊςιμθ αρχιτεκτονικι παιδεία

Μία καλι ευκαιρία για αλλαγζσ ευρείασ κλίμακασ, ςτθν 
αρχιτεκτονικι και ςτθν αρχιτεκτονικι εκπαίδευςθ, που να 
ζχουν ωσ επίκεντρο τθν βιωςιμότθτα.

Σα δεδομζνα τθσ εποχισ μασ



Η ενεργειακι πολιτικι τθσ ΕΕ

Οι δφο βαςικοί άξονεσ τθσ ενεργειακισ πολιτικισ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςε ςχζςθ με τα κτίρια, είναι:

– Η αξιοποίθςθ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (ΑΠΕ) κάκε 
μορφισ

– Η ελαχιςτοποίθςθ των κάκε είδουσ ενεργειακϊν αναγκϊν των 
κτιρίων

Η Οδθγία 2002/91/EEC «για τθν ενεργειακι απόδοςθ των 
κτιρίων» αφορά κυρίωσ ςτθν υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ αυτισ.



Σο ενεργειακό ηιτθμα ςτα κτίρια

 Ο τομζασ των καταςκευϊν ςτθν ΕΕ καλφπτει το 50% τθσ ςυνολικισ 
ενεργειακισ ηιτθςθσ και το 22% των εκπομπϊν CO2

 Μζχρι το ’80, ςτθν ΕΕ θ μζςθ ετιςια κατανάλωςθ ενζργειασ ανά 
κατοικία ιταν 250 - 300 KWh/m2

 Σο 70% των ενεργειακϊν απωλειϊν των κτιρίων οφείλεται ςυνικωσ 
ςτο κζλυφοσ και τα παράκυρα

 Σα κτίρια χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ χρειάηονται ετθςίωσ 
μόνο 30 ζωσ 70 KWh/m2

 Μεγάλο μζροσ τθσ βελτίωςθσ αυτισ οφείλεται ςτθν εφαρμογι 
τεχνολογιϊν κερμομόνωςθσ κελφφουσ 

 Εκτόσ από το κζλυφοσ του κτιρίου, πολλζσ άλλεσ παράμετροι που 
κακορίηουν τθν ενεργειακι του επίδοςθ αποτελοφν τθν βάςθ τθσ 
Οδθγίασ 2002/91 και του νεου ΚΕΝΑΚ



Η εξζλιξθ των Κανονιςμϊν

Κατά τθν περίοδο 1980 – 2000 οι Ευρωπαϊκοί Κανονιςμοί

• Αντί να επιβάλουν ελάχιςτεσ τιμζσ κερμοπερατότθτασ 
• Εξελίχτθκαν, ϊςτε να λαμβάνουν υπ’ όψιν τθν κατανάλωςθ ενζργειασ, τα 

κζρδθ, τθν ψφξθ, άλλεσ παραμζτρουσ για ακριβζςτερουσ υπολογιςμοφσ.

Κατά τθν τρζχουςα περίοδο οι εξελίξεισ οδθγοφν ςε

• Μελζτεσ κτιρίων με υψθλι αξιοπιςτία που κα περιλαμβάνουν
– Χριςθ αναλυτικϊν μοντζλων προςομοίωςθσ ενεργειακϊν αναγκϊν
– Ακριβείσ υπολογιςμοφσ τθσ ετιςιασ απαιτοφμενθσ ενζργειασ

• Καταςκευζσ υψθλισ ποιότθτασ με χριςθ πιςτοποιθμζνων υλικϊν και 
προϊόντων (πιςτοποιθτικά U και G, ςιματα CE) 

• Τπθρεςίεσ ελζγχου, δοκιμϊν και πιςτοποίθςθσ προϊόντων και 
καταςκευϊν

• Οικονομικά εργαλεία υποςτιριξθσ τθσ εφαρμογισ τουσ





Η κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα

Η εφαρμογι του κανονιςμοφ κερμομόνωςθσ είχε περιοριςμζνθ 
απόδοςθ για πολλοφσ λόγουσ:

Ανεπαρκισ εφαρμογι κερμομονωτικϊν υλικϊν (κερμομόνωςθ ςτον 
πυρινα, κερμογζφυρεσ, κερμομόνωςθ φζροντοσ οργανιςμοφ).

Τπερμεγζκεισ (ςυνικωσ μθ χρθςιμοποιοφμενοι) ενεργοβόροι εξϊςτεσ.

Κουφϊματα (ςτθν πλειοψθφία τουσ) αγνϊςτων ςτοιχείων ωσ προσ τθν 
ενεργειακι τουσ ςυμπεριφορά.

Αποτζλεςμα των ανωτζρω είναι θ υπερβολικι επιβάρυνςθ των 
ενοίκων με δαπάνεσ κζρμανςθσ και ψφξθσ, ςε περίοδο λιτότθτασ.

Επιπλζον, τα καφςιμα (πετρζλαιο και αζριο) αποτελοφν 
ειςαγόμενα είδθ για τθν Ελλάδα και επιβαρφνουν τθν εκνικι 
οικονομία.



Η κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα

Η εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2002/91/EEC πρζπει να αποτελεί 
βαςικό άξονα τθσ ενεργειακισ πολιτικισ ςτθν Ελλάδα, διότι:

• Η βελτίωςθ τθσ κερμομόνωςθσ των παρακφρων (και μόνο) από 4W/m2K 
(μζςοσ όροσ ελλθνικϊν παρακφρων) ςε 2W/m2K (ευρωπαϊκι 
τεχνολογία τθσ περαςμζνθσ δεκαετίασ) κα οδθγοφςε ςε ετιςια 
εξοικονόμθςθ 18 λίτρων πετρελαίου ανά m2 παρακφρου.

• Για μία κατοικία με 15m2 επιφάνεια παρακφρων, θ ετιςια 
εξοικονόμθςθ κα είναι 250 λίτρα πετρελαίου.

• υνεπϊσ θ υποςτιριξθ του ςτόχου αυτοφ πρζπει να είναι κεντρικι 
πολιτικι επιλογι.

Είναι ςυνεπϊσ ευτφχθμα θ ζςτω και με πολυετι κακυςτζρθςθ 
εφαρμογι τθσ Οδθγίασ μζςω του ΚΕΝΑΚ.



Η κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα

Σι προχποκζτει θ ςωςτι εφαρμογι του ΚΕΝΑΚ:

• Επιςτθμονικά ορκι μεκοδολογία υπολογιςμοφ τθσ ενεργειακισ 
επίδοςθσ των κτιρίων (ΕΕ)

• Μθχανικοφσ εκπαιδευμζνουσ ςτο ςχεδιαςμό κτιρίων χαμθλισ 
ενεργειακισ κατανάλωςθσ (ΑΕΙ)

• Καταςκευαςτζσ ζμπειρουσ ςτθν καταςκευι κτιρίων χαμθλισ 
ενεργειακισ κατανάλωςθσ (?)

• Δομικά υλικά και προϊόντα, κυρίωσ κουφϊματα, με πιςτοποιθμζνεσ 
ενεργειακζσ επιδόςεισ (?)

• Μθχανιςμοφσ ουςιαςτικοφ ελζγχου τθσ εφαρμογισ τθσ νομοκεςίασ 
...



Η εφαρμογι του Κανονιςμοφ για τθν Ενεργειακι Αποδοτικότθτα 
των Kτιρίων – ΚΕΝΑΚ

– τθρίηεται ςε αποδεκτζσ και όχι πραγματικζσ τιμζσ ςυντελεςτϊν 
κερμικισ αγωγιμότθτασ (Uw).

– Οι τιμζσ Uw που απαιτεί για τα κουφϊματα αντιπροςωπεφουν τθν 
ευρωπαϊκι τεχνολογία τθσ δεκαετίασ του 1990.

– Εφαρμόηεται ωσ μία πρόςκετθ μελετθτικι υποχρζωςθ που 
αντικακιςτά τθ μελζτθ κερμομόνωςθσ.

– Δεν αντιμετωπίηονται οι ακαμψίεσ τθσ εφαρμογισ του ΓΟΚ, που 
περιορίηουν (ςτθν πλειοψθφία των μελετϊν) τισ δυνατότθτεσ 
εφαρμογισ του.

Η κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα



Η κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα

Η εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτα κτίρια κα πρζπει να είναι πρϊτθ 
προτεραιότθτα, διότι:

• Η χϊρα μασ δεν διακζτει ακόμθ ςιμερα αξιόλογθ τεχνολογία και 
τεχνογνωςία ςτισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ.

• υνεπϊσ θ (κατά τα λοιπά απαραίτθτθ) εφαρμογι ΑΠΕ απαιτεί 
ειςαγωγι τεχνολογίασ από χϊρεσ τθσ ΕΕ.

• Αντίκετα θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτα κτίρια μπορεί να γίνει χωρίσ 
προςφυγι ςε ξζνθ τεχνολογία.

• Ενϊ παράλλθλα ενιςχφει άμεςα το τοπικό δυναμικό (μθχανικοί, 
καταςκευαςτζσ, βιομθχανία δομικϊν υλικϊν και προϊόντων).





Σι μασ εμποδίηει να προχωριςουμε

 Η πολυετισ κακυςτζρθςθ ςτθν εφαρμογι Ευρωπαϊκϊν Οδθγιϊν και 
Κανονιςμϊν (με τθ ςφμπραξθ του δθμοςίου και του ιδιωτικοφ τομζα).

 Οι ςυνζπειεσ τθσ κακυςτζρθςθσ αυτισ (μζνουμε ςυςτθματικά πίςω).

 Ο μεγάλοσ αρικμόσ πολφ μικρϊν επιχειριςεων ςε ςφγκριςθ με τισ 
άλλεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ (λιγότερεσ και πολφ μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ).

 Η αντίςταςθ ςτον εκςυγχρονιςμό, που καλλιεργείται μαηί με τθν 
ελπίδα (?) οτι κα τον αποφφγουμε (και κα γλυτϊςουμε και τα ζξοδα 
που ςυνεπάγεται).

 Η οικονομικι ςυγκυρία (τϊρα πιά) και οι ςθμαντικζσ δαπάνεσ 
πιςτοποίθςθσ των προϊόντων (ςιμανςθ CE).

 Η απουςία του δθμοςίου ςτθν υπόκεςθ τθσ πιςτοποίθςθσ, ενϊ 
υπάρχουν τα ςτοιχεία και τα παραδείγματα άλλων χωρϊν.



Σι οδθγεί τισ εξελίξεισ

– Οι ανάγκεσ των ενοίκων των κτιρίων.

• Οι τιμζσ των ορυκτϊν καυςίμων που δεν προβλζπεται να μειωκοφν.
• Η οικονομικι αδυναμία του μζςου ελλθνικοφ νοικοκυριοφ να 

δαπανά απαράδεκτα υψθλά ποςά για ενζργεια.

– Ο αναγκαςτικόσ περιοριςμόσ τθσ ενζργειασ.

• Μείωςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ των κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).
• Ενεργειακά αυτόνομα κτίρια (2020) και για επανεξζταςθ του 

κζματοσ τθσ υποχρεωτικισ αναβάκμιςθσ υπαρχόντων κτιρίων.

– Σα πρόςτιμα τθσ ΕΕ, μετά τισ πολυετείσ κακυςτεριςεισ ςτθν 
εφαρμογι των Ευρωπαϊκϊν Οδθγιϊν.

– Σο τεράςτιο υπάρχον ςτοκ κτιρίων που καταςκευάςτθκαν 
χωρίσ να λθφκεί υπόψιν (μεταξφ άλλων) θ ενζργεια.

– Η ευκφνθ μασ για μια βιϊςιμθ οικονομία.
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• Ενεργειακά αυτόνομα κτίρια (2020) και για επανεξζταςθ του 

κζματοσ τθσ υποχρεωτικισ αναβάκμιςθσ υπαρχόντων κτιρίων.

– Σα πρόςτιμα τθσ ΕΕ, μετά τισ πολυετείσ κακυςτεριςεισ ςτθν 
εφαρμογι των Ευρωπαϊκϊν Οδθγιϊν.

– Σο τεράςτιο υπάρχον ςτοκ κτιρίων που καταςκευάςτθκαν 
χωρίσ να λθφκεί υπόψιν (μεταξφ άλλων) θ ενζργεια.

– Η ευκφνθ μασ για μια βιϊςιμθ οικονομία.



Σι κάνουμε

το ΑΠΘ προςπακοφμε να προετοιμάςουμε τον αρχιτζκτονα για 
τισ τρζχουςεσ και τισ μελλοντικζσ αλλαγζσ

 με μακιματα που αφοροφν ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων 
πολλαπλϊν διαςτάςεων (όπωσ είναι ο ςχεδιαςμόσ)

 με μακιματα προςανατολιςμζνα ςτθν κατανόθςθ των βαςικϊν 
ςτοιχείων και ςτθ χριςθ των διακζςιμων εργαλείων

 με τθν προςζγγιςθ κτιριακό κζλυφοσ/εςωτερικόσ ςχεδιαςμόσ

 με τθν προςζγγιςθ τθσ κινθτοποίθςθσ τθσ δυναμικότθτασ των 
φοιτθτϊν



Η ςθμαςία του κελφφουσ και των κουφωμάτων που 
ενςωματϊνονται ς’ αυτό, είναι μεγάλθ, διότι ςυςχετίηεται με:

• Σθν αρχιτεκτονικι διαμόρφωςθ

• Σθν κζα

• Σον φυςικό φωτιςμό

• Σον φυςικό αεριςμό

• Σθν θχοπροςταςία

• Σθν ενεργειακι επίδοςθ

Σι κάνουμε



Ειζαγωγή Ππόηςπα, Οδηγίερ, Κανονιζμοί Σςποποίηζη μεγεθών

Θεμελιώζειρ Έδαθορ Δκζκαθέρ

Θεμελιώζειρ ηεγανώζειρ ςπογείυν

Φέπων Οπγανιζμόρ κςπόδεμα Πποενηεηαμένο ζκςπόδεμα

Υάλςβαρ Σοισοποιία

Ξύλο

Οποθέρ και Εξώζηερ Οποθέρ  (θέποςζερ) Δξώζηερ

Κλιμακοζηάζια σεδιαζμόρ Γευμεηπία

Δίδη καηαζκεςών Διδικέρ καηαζκεςέρ

Ράμπερ

Σοισοποιίερ Βαπιέρ Δλαθπέρ

(μη θέποςζερ) Δπενδύζειρ Βαθέρ

Δάπεδα Πποεηοιμαζία Δπικαλύτειρ

Θεπμαινόμενα Βιομησανικά

Φεςδοδάπεδα Πλυηά

Φεςδοποθέρ Ανάπηηζη Δπένδςζη

ςζηήμαηα τεςδοποθών

Απμοί Δίδη Καηαζκεςέρ

ηέγερ Κεκλιμένερ Δπίπεδερ

Καμινάδερ

Κοςθώμαηα Παπάθςπα Διδικέρ καηαζκεςέρ

Πποζότειρ Πόπηερ

Κλαζζική οικοδομική



ΦΕΡΧΝ Θεμελιώζειρ Τποζηςλώμαηα Γοκοί

ΟΡΓΑΝΙΜΟ Οποθέρ Ππόβολοι Δξώζηερ

Κλίμακερ Απμοί

ΚΕΛΤΦΟ Θεμελιώζειρ Τγπομόνυζη Δξυηεπικά συπίζμαηα

Δξώζηερ Ημιςπαίθπιοι σώποι Δξυηεπικά κοςθώμαηα

ηέγερ Γώμαηα Δξυηεπικέρ επενδύζειρ

Απμοί Καμινάδερ

ΕΧΣΕΡΙΚΟ Δζυηεπικά συπίζμαηα Γάπεδα Φεςδοδάπεδα

ΥΧΡΟ Δπενδύζειρ Κλίμακερ Δξαπηήμαηα κλιμάκυν 

Φεςδοποθέρ Πόπηερ Απμοί 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ Τδπαςλικέρ Ιζσςπών πεςμάηυν Αζθενών πεςμάηυν

Γικηύυν ΗΤ Θέπμανζηρ Κλιμαηιζμού 

Αεπιζμού Θεπμού ύδαηορ Μεηακινήζευν

Αποσέηεςζηρ Απμοί

Νέα οικοδομική



ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΣΟΥΟ

• Μελέηη ενός πρόησποσ κηιριακού μονηέλοσ με ειδικό λογιζμικό

• Ποιοηικός και ποζοηικός καθοριζμός ηων παραγόνηων ποσ 

επηρεάζοσν ηην ενεργειακή απόδοζη

 με τθν προςζγγιςθ τθσ κινθτοποίθςθσ τθσ δυναμικότθτασ 
των φοιτθτϊν

Σι κάνουμε







3.624

3.316

2.746

2.526

3.941 
KWh/a

3.323

3.679

3.079

3.137

3.028

3.370

2.795

2.337



Προςπακοφμε να κρατιςουμε τον αρχιτζκτονα ςτο επίκεντρο.

 Ενζργεια και πολυδιάςτατοσ περιβαλλοντικόσ  ςχεδιαςμόσ 
κτιριακοφ κελφφουσ.

 Ακουςτικι και ςχεδιαςμόσ μεγάλων εςωτερικϊν χϊρων με ςφνκετεσ 
ακουςτικζσ ανάγκεσ.

Ώςτε να διατθριςει τον ζλεγχο τθσ διαδικαςίασ του ςχεδιαςμοφ, 
ςιμερα, αφριο (υλικά, καταςκευι, υπολογιςμοί, λογιςμικά, 
διαχείριςθ ομάδασ ςχεδιαςμοφ).

Σι κάνουμε





Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ



Επγαζηήπιο

Απσιηεκηονικήρ Σεσνολογίαρ
Σμήμα  Απσιηεκηόνων  Μησανικών - Πολςηεσνική  σολή

Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ

Πιζηοποιημένορ Φοπέαρ καηά DIN EN ISO 9001:2000 για ηην παποσή 

ςπηπεζιών ζηον ηομέα ηυν δομικών ςλικών και πποφόνηυν.

Διαπιζηεςμένορ Φοπέαρ καηά DIN EN ISO 17025:2005 (ΔΤΓ απ. 704) 

για μεηπήζειρ ηος ςνηελεζηή Θεπμικήρ Αγυγιμόηηηαρ και ηος Γείκηη 

Ησομείυζηρ Αεπόθεπηος Ήσος.

Κοινοποιημένορ Φοπέαρ καηά ηην Οδηγία 89/106/EEC (Test 

Laboratory) για ηον Πποζδιοπιζμό Σύπος ηος Πποφόνηορ (Initial Type 

Testing) βάζει ηηρ δοκιμήρ ηύπος, για ηη Δήλωζη Απόδοζηρ και ηη 

ήμανζη ςμμόπθωζηρ CE.



Επγαζηήπιο

Απσιηεκηονικήρ Σεσνολογίαρ
Σμήμα  Απσιηεκηόνων  Μησανικών - Πολςηεσνική  σολή

Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ

Περίοδοσ λειτουργίασ  (2010) 5 μινεσ

Αρικμόσ δοκιμϊν/δοκιμίων 90/60

Θερμομονωτικοί τοίχοι 0,70

Θερμομονωτικά προφίλ 2,40

Θερμομονωτικά παράκυρα 2,50

ΞΤΛΟ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟ PVC

Θερμομονωτικά παράκυρα 1,70 2,20

Θερμομονωτικά προφίλ 2,60 1,60



Επγαζηήπιο

Απσιηεκηονικήρ Σεσνολογίαρ
Σμήμα  Απσιηεκηόνων  Μησανικών - Πολςηεσνική  σολή

Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ

Πιζηοποιημένορ Φοπέαρ καηά DIN EN ISO 9001:2000 για ηην παποσή 

ςπηπεζιών ζηον ηομέα ηυν δομικών ςλικών και πποφόνηυν.

Διαπιζηεςμένορ Φοπέαρ καηά DIN EN ISO 17025:2005 (ΔΤΓ απ. 704) 

για μεηπήζειρ ηος ςνηελεζηή Θεπμικήρ Αγυγιμόηηηαρ και ηος Γείκηη 

Ησομείυζηρ Αεπόθεπηος Ήσος.

Κοινοποιημένορ Φοπέαρ καηά ηην Οδηγία 89/106/EEC (Test 

Laboratory) για ηον Πποζδιοπιζμό Σύπος ηος Πποφόνηορ (Initial Type 

Testing) βάζει ηηρ δοκιμήρ ηύπος, για ηη Δήλωζη Απόδοζηρ και ηη 

ήμανζη ςμμόπθωζηρ CE.

www.window.gr



Ποιό είναι το μζλλον

Ψιφιςμα του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου:

• Σα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ καλοφνται να καταρτίςουν 
εκνικά ςχζδια δράςθσ, ςτα οποία κα περιλαμβάνονται οικονομικά 
μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των κτιρίων, όπωσ 
χαμθλότοκα δάνεια, εκπτϊςεισ από τθ φορολογία κ. ά. 

• Η Ευρωπαϊκι Επιτροπι καλείται να προτείνει μζτρα για τθ 
χρθματοδότθςθ των «πράςινων» κτιρίων από τα κοινοτικά ταμεία. Σα 
πρότυπα για τθν ελάχιςτθ ενεργειακι απόδοςθ κα τεκοφν από τα 
κράτθ-μζλθ. Η Επιτροπι κα πρζπει να προτείνει, μζχρι το 2010, κοινι 
μεκοδολογία για τον υπολογιςμό τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των 
κτιρίων.



Ποιό είναι το μζλλον

Ψιφιςμα του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου:

• Η βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ αποτελεί ίςωσ τον πιο εφκολο 
τρόπο να μειωκεί θ κατανάλωςθ ενζργειασ με προφανι 
περιβαλλοντικά και οικονομικά οφζλθ. 

• Ανακεωρϊντασ τθν Οδθγία 2002/91/ΕΕC, το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο 
κεωρεί ότι τα κράτθ-μζλθ τθσ Ζνωςθσ κα πρζπει, το αργότερο μζχρι τα 
τζλθ του 2018, να διαςφαλίςουν ότι όλα τα νζα κτίρια κα παράγουν 
από ανανεϊςιμεσ πθγζσ όςθ ενζργεια καταναλϊνουν. Σο μζτρο αφορά 
επίςθσ τισ εξοχικζσ κατοικίεσ και τα κτίρια που ανακαινίηονται.



χεδιαςμοί τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ:

• το πλαίςιο του περιοριςμοφ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου, 
θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζκεςε ωσ ςτόχουσ

– [1] τθ μείωςθ κατά 20%, ςε ςχζςθ με το 1990, του διοξειδίου του άνκρακα 

– [2] τθν αφξθςθ κατά 20% τθσ ςυνειςφοράσ των εναλλακτικϊν μορφϊν 
ενζργειασ ςτθ ςυνολικι κατανάλωςθ

– [3] τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ κατά 20%  (προαιρετικόσ ςτόχοσ)

• Η Επιτροπι, όμωσ, ανθςυχεί ωσ προσ τθν επίτευξθ του τρίτου ςτόχου, με 
αποτζλεςμα να καταςτεί αδφναμο το κοινοτικό ςχζδιο. Και άρχιςε να 
βολιδοςκοπεί τισ αντιδράςεισ των εταίρων ςτο ενδεχόμενο να καταςτεί 
υποχρεωτικι θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ κατά 20%. 

• Η επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου κα απαιτιςει τθν ζνταξθ ςθμαντικοφ 
ποςοςτοφ υπαρχόντων κτιρίων ςτισ διαδικαςίεσ ενεργειακισ 
αναβάκμιςθσ.

Ποιό είναι το μζλλον



Ποιό είναι το μζλλον

Σι πρζπει να κάνουμε

Να επαναξιολογιςουμε
Να αναδιαρκρϊςουμε
Να προωκιςουμε
Να κινθτοποιιςουμε
Να ενςωματϊςουμε

τθ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ

Για να προχωριςουμε

από τθ ςχζςθ χεδιαςμόσ + Καταςκευι
ςτθ ςχζςθ χεδιαςμόσ + Καταςκευι + Βιωςιμότθτα

μια ΝΕΑ, ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΗ και ΤΝΘΕΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ!



Ποιό είναι το μζλλον

Σι πρζπει να κάνουμε

Να επαναξιολογιςουμε
Να αναδιαρκρϊςουμε
Να προωκιςουμε
Να κινθτοποιιςουμε
Να ενςωματϊςουμε

τθ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ

Για να προχωριςουμε

από τθ ςχζςθ χεδιαςμόσ + Καταςκευι
ςτθ ςχζςθ χεδιαςμόσ + Καταςκευι + Βιωςιμότθτα

μια ΝΕΑ, ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΗ και ΤΝΘΕΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ!



Η αρχιτεκτονική παιδεία
ςτην εποχή των πιςτοποιημζνων 

ενεργειακών επιδόςεων των 
κτιρίων

Εμμανουιλ Γ. Σηεκάκθσ
Κακθγθτισ Αρχιτεκτονικισ Σεχνολογίασ ΑΠΘ


