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Η ευρωπαϊκή πολιτική στο θέµα της ενέργειας
Οι δύο βασικοί άξονες της πολιτικής που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ζήτηµα της ενέργειας είναι η
αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και η ελαχιστοποίηση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων.
Στόχος της πολιτικής αυτής είναι η µεταφορά πόρων που προορίζονται για καύσιµα (εισαγωγές πρώτων υλών)
προς την ανάπτυξη και εφαρµογή τεχνολογιών εξοικονόµησης ενέργειας (ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονοµίας).

Βασιζόµενη στην από πολλών ετών σωστή εφαρµογή ολοκληρωµένων κανονισµών θερµοµόνωσης κτιρίων στις
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες µε στόχο την εφαρµογή µέτρων και πρακτικών περιορισµού της εξάρτησης από
το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, προχώρησε πρόσφατα η ΕΕ στο επόµενο βήµα, µε την Οδηγία 2002/91/ΕΚ
ώστε να καταστήσει πλέον γνωστή στον καταναλωτή την ενεργειακή επίδοση των κτιρίων.

Η σηµασία του θέµατος της ενέργειας στα κτίρια
Η ενεργειακή ζήτηση του τοµέα των κατασκευών στην ΕΕ καλύπτει το 50% της συνολικής ζήτησης, ενώ
παράλληλα, ο τοµέας των κατασκευών ευθύνεται για το 22% των εκποµπών CO2. Ειδικά ως προς τα κτίρια,
δεδοµένου ότι έχουν έναν µέσο όρο ζωής 50 ετών, η εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας αφορά σε µια
µεγάλη χρονική περίοδο που εκτείνεται πέρα από το 2050, για την οποία οι προβλέψεις ως προς το κόστος και
την ζήτηση της ενέργειας δεν είναι θετικές.

Προκειµένου να στηρίξει την βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων των κτιρίων, η Οδηγία 2002/91/ΕΚ
προβλέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν στον υπολογισµό τα εξής:
• Την θερµοµόνωση του κελύφους και των παραθύρων
• Αεροστεγανότητα (φυσικός αερισµός µε ανάκτηση θερµότητας)
• Θέση και προσανατολισµός, ηλιασµός, φυσικός φωτισµός
• Εγκαταστάσεις θέρµανσης, θερµού νερού, κλιµατισµού
• Συσκευές (χαµηλής) ενεργειακής κατανάλωσης
• Παθητικά ηλιακά συστήµατα, ηλιοπροστασία

Είναι φανερή η προσπάθεια να ξεπεραστεί η πολιτική της απλής θερµοµόνωσης των κτιρίων που ίσχυε µέχρι
πρόσφατα και να εφαρµοστεί µια πολιτική που να λαµβάνει υπ’ όψιν απώλειες και οφέλη, ώστε µαζί µε τη
µόνωση να προωθείται και η αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

Η εφαρµογή της ενεργειακής πολιτικής στα κτίρια
Η εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια προϋποθέτει την διάθεση και εγκατάσταση ειδικών
υλικών και προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά αφορούν τα εξής:

α. την εξοικονόµηση ενέργειας (κουφώµατα µε ελάχιστες απώλειες, θερµοµονωτικά υλικά, αξιόπιστη
εφαρµογή στο κτίριο)
β. Παραγωγή ενέργειας (συστήµατα γεωθερµίας, φωτοβολταϊκά)

Για τα προϊόντα αυτά είναι απαραίτητο να είναι γνωστά τα στοιχεία που καθορίζουν την ενεργειακή τους
συµπεριφορά.

Η εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια προϋποθέτει επίσης την διάθεση και εγκατάσταση
συστηµάτων ελέγχου και διαχείρισης των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου. Τα συστήµατα αυτά (υλικό και
λογισµικό) υποστηρίζουν τα εξής:

α. τον σχεδιασµό για την εξοικονόµηση ενέργειας (αρχές σχεδιασµού, εργαλεία σχεδιασµού)
β. ∆ιαχείριση για την εξοικονόµηση ενέργειας (συστήµατα διαχείρισης, οφέλη από τη διαχείριση)

Σύµφωνα µε τα υπάρχοντα στοιχεία πριν από την δεκαετία του ’80, στην Ευρώπη η µέση κατανάλωση ενέργειας
ανά κατοικία ήταν από 200 έως 300 KWh/m2 ανά έτος. Με την πάροδο του χρόνου και την βελτίωση των σχετικών
τεχνολογιών, τα σύγχρονα κτίρια χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης καταναλίσκουν πλέον από 30 έως 70
KWh/m2 ανά έτος.

Μια διαφορά στην θερµοµόνωση του παραθύρου κατά µόλις 0,1W/m2K περιορίζει την κατανάλωση πετρελαίου
κατά 1,2l/m2 παραθύρου ανά έτος. Συγκρίνοντας το συντελεστή θερµοπερατότητας ενός µη θερµοµονωτικού
παραθύρου (U>4W/m2K) και ενός παραθύρου τελευταίας τεχνολογίας (U<0,8W/m2K) αντιλαµβάνεται κανείς το
µέγεθος της οικονοµίας που µπορεί να επιτευχθεί.



100 ÙÂ‡¯Ô˜ 4 � ¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2008

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

Η ιδιαίτερη σηµασία του θέµατος για την Ελλάδα
Η ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει το 35% της
παραγόµενης ενέργειας (ΥΠΕΧΩ∆Ε 2001). Παρά την προφανή οικονοµική σηµασία του
µεγέθους αυτού και την µακροχρόνια θέσπιση κανονισµού θερµοµόνωσης, η εφαρµογή
του κανονισµού θερµοµόνωσης εξακολουθεί να είναι ελλιπής για τους εξής λόγους:
• ∆ιότι χρησιµοποιούνται µειονεκτικοί τρόποι εφαρµογής των θερµοµονωτικών

υλικών (θερµοµόνωση στον πυρήνα αντί εξωτερική, περιορισµένες διαστάσεις
θερµοµονωτικών υλικών, θερµογέφυρες)

• ∆ιότι κατασκευάζονται υπερµεγέθεις εξώστες συνήθως περιµετρικοί οι οποίοι είναι
ενεργοβόροι και σε πολλές περιπτώσεις µη χρησιµοποιούµενοι

• ∆ιότι τα κουφώµατα είναι στην πλειοψηφία τους αγνώστων στοιχείων ως προς τις
ενεργειακές τους επιδόσεις

Μια βελτίωση της θερµοµόνωσης των παραθύρων από 3W/m2K (πιθανός µέσος όρος
των ελληνικών παραθύρων) σε 1,5W/m2K (ευρωπαϊκή τεχνολογία της περασµένης
δεκαετίας) θα οδηγούσε σε οικονοµία σε πετρέλαιο 18l/m2 παραθύρου ανά έτος. Για
µια κατοικία µε 12m2 επιφάνεια παραθύρων, η ετήσια εξοικονόµηση ενέργειας από τη
µεταβολή αυτή ανέρχεται σε 200 λίτρα πετρελαίου.
Πέρα από τα παραπάνω προφανή, η επικέντρωση στην Ελλάδα πρέπει σε πρώτη φάση να
στοχεύσει στην εξοικονόµηση ενέργειας µε περιορισµό των απωλειών για τους εξής λόγους:
• Η χώρα δεν διαθέτει σήµερα αξιόλογη εγχώρια τεχνολογία στις ανανεώσιµες πηγές

ενέργειας (περιορισµένη τοπική παραγωγή σχετικών προϊόντων)
• Συνεπώς η όποια αναµενόµενη µείωση της εξάρτησης από εισαγόµενη ενέργεια

µέσω της εφαρµογής συστηµάτων αξιοποίησης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
απαιτεί εισαγωγή τεχνολογίας (τουλάχιστον για µερικά χρόνια)

• Αντίθετα, η συστηµατική εφαρµογή της Οδηγίας αφορά στην εφαρµογή µέτρων
περιορισµού των απωλειών στα κτίρια και συνεπώς η απόδοση θα είναι άµεση και
µακροχρόνια

• Κυρίως όµως δεν απαιτεί εισαγωγή τεχνολογίας, αλλά αξιοποίηση και ανάπτυξη της
υπάρχουσας ελληνικής βιοµηχανίας (θερµοµονωτικά υλικά, ενεργειακά
κουφώµατα, ολοκληρωµένες µελέτες, σωστή εφαρµογή) µε θετικά οικονοµικά
αποτελέσµατα για όλους

Οι προϋποθέσεις εφαρµογής µιας πολιτικής για την ενέργεια στα κτίρια
Προκειµένου να µεθοδευτεί σωστά και να αποδώσει η εφαρµογή µέτρων
εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια µε την Οδηγία 2002/91 πρέπει να τεθούν σε
εφαρµογή ορισµένες βασικές προϋποθέσεις που αφορούν:

α. Το νοµικό πλαίσιο, δηλαδή τους νόµους, τις οδηγίες και τους κανονισµούς που θα
διέπουν την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια
β. Το οικονοµικό πλαίσιο, δηλαδή την ανάλυση κόστους-οφέλους ως προς την ενέργεια
στα κτίρια (για τον καταναλωτή) και τη σφαιρική εξέταση του θέµατος του κόστους
της ενέργειας σε εθνικό επίπεδο (για την κινητοποίηση µέσων χρηµατοδότησης)
γ. Το τεχνικό πλαίσιο, δηλαδή τις προϋποθέσεις εφαρµογής από την κατασκευαστική
βιοµηχανία και την υποστήριξη της αγοράς δοµικών υλικών και προϊόντων για να
ανταπεξέλθουν ως προς τα ζητούµενα χαρακτηριστικά των προϊόντων τους
δ. Το διοικητικό πλαίσιο, δηλαδή τους κανόνες εφαρµογής των µέτρων, το σύστηµα
παρακολούθησης της εφαρµογής και τη µέτρηση της απόδοσης

Τα µέτρα αυτά δεν αποτελούν κρατική παρέµβαση ή κρατικό έλεγχο στην αγορά,
άλλωστε εφαρµόζονται από πολλά χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Στη χώρα µε τις
καλύτερες επιδόσεις στον τοµέα της θερµοµόνωσης των κτιρίων, µετά από δεκαετίες
εφαρµογής µέτρων υπάρχου σήµερα 10 χρηµατοδοτικά εργαλεία για την υποστήριξη της
αντικατάστασης κουφωµάτων (καλής ποιότητας) µε νεώτερα (σύγχρονης τεχνολογίας), σε
όφελος προφανώς της γερµανικής οικονοµίας.

Αντίθετα στις συνθήκες της ελληνικής οικονοµίας η µη παρέµβαση συµβάλει στη σπατάλη
εθνικού πλούτου.

>> Συµβολή στην πολιτική
εξοικονόµησης ενέργειας

στα κτίρια στην Ελλάδα
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Τα προϊόντα που απαιτούνται και τα χαρακτηριστικά τους
Σε κάθε τυπική ευρωπαϊκή αγορά, η επιλογή δοµικών προϊόντων κτιριακού κελύφους
(εξωτερικά χωρίσµατα, θερµοµονωτικά υλικά, εξωτερικά κουφώµατα κλπ) καλύπτεται
από ορισµένα κριτήρια τα οποία αφορούν:

Την ασφάλεια και την λειτουργικότητα του προϊόντος, η οποία διαπιστώνεται µε την
ύπαρξη σήµατος CE για το προϊόν αυτό.

Την επίδοση ως προς την θερµοµόνωση του προϊόντος, η οποία προκύπτει από τη
µελέτη θερµοµόνωσης και διαπιστώνεται µε το πιστοποιητικό θερµοµόνωσης του
προϊόντος.

Την επίδοση ως προς την ηχοµόνωση του προϊόντος, η οποία προκύπτει από τη µελέτη
ηχοπροστασίας και διαπιστώνεται µε το πιστοποιητικό ηχοµόνωσης του προϊόντος.

Αν και το σήµα CE αποτελεί υποχρέωση για όλα τα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
σηµαντικότερο κριτήριο για τις επιλογές των καταναλωτών αποτελούν οι επιδόσεις των
προϊόντων. Ειδικότερα για τα στοιχεία του κελύφους και τα εξωτερικά κουφώµατα, τα
βασικά κριτήρια επιλογής είναι η θερµοµόνωση και η ηχοµόνωση. Αυτό συµβαίνει διότι
το σήµα CE υποδηλώνει ιδιότητες του προϊόντος για τις οποίες ο καταναλωτής δεν
µπορεί να έχει άποψη. Οι ιδιότητες αυτές διασφαλίζονται για όλους µε το σήµα CE.
Αντίθετα για τη θερµοµόνωση και την ηχοµόνωση ο
καταναλωτής µπορεί να έχει επιλογές, αρκεί να
γνωρίζει τις συνέπειές τους.

Η θερµοµόνωση ενός δοµικού στοιχείου
προσδιορίζεται µε τον συντελεστή
θερµοπερατότητας U σε W/m2K και η
ηχοµόνωση µε τον δείκτη ηχοµόνωσης
αερόφερτου ήχου Rw σε dB.

Το πρόγραµµα Άκµων
της ΓΓΕΤ

Αντικείµενο του Εργαστηρίου
Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας είναι

ο προσδιορισµός παραµέτρων και
συντελεστών των επιδόσεων των

δοµικών υλικών και προϊόντων. Ειδικότερο
αντικείµενο του Εργαστηρίου είναι ο
προσδιορισµός των τιµών των δύο βασικών
κριτηρίων επιλογής δοµικών στοιχείων του
κελύφους, της θερµοµόνωσης και της

ηχοµόνωσης και εµµέσως η υποστήριξη µε
στοιχεία µετρήσεων της εφαρµογής των σχετικών

Οδηγιών της ΕΕ.
Με χρηµατοδότηση του µέσω του προγράµµατος

Άκµων της ΓΓΕΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης προχώρησε
το Εργαστήριο στην οργάνωση και λειτουργία νέων

εργαστηριακών εγκαταστάσεων δοκιµών δοµικών υλικών
και προϊόντων ως προς την θερµοµόνωση και την ηχοµόνωση.

Οι νέες εγκαταστάσεις αφορούν δοκίµια θυρών, παραθύρων,
υαλώσεων, θερµοµονωτικών υλικών και στοιχείων προσόψεων συνήθων διαστάσεων.
Στις νέες εγκαταστάσεις θα δοκιµάζονται προϊόντα της ελληνικής βιοµηχανίας δοµικών
υλικών και προϊόντων, ώστε να πιστοποιούνται οι επιδόσεις τους και να παρέχονται
στοιχεία για την εφαρµογή τους σε κτίρια.

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

>> Συµβολή στην πολιτική
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Το αντικείµενο του προγράµµατος
Μέσω του προγράµµατος Άκµων το Εργαστήριο ανέπτυξε τρία νέα ζεύγη θαλάµων
δοκιµών θερµοµόνωσης και ηχοµόνωσης:

• Σύστηµα δοκιµών θερµοµόνωσης δοµικών στοιχείων κατά DIN ΕΝ ISO 8990.
Το σύστηµα αποτελείται από ένα µεγάλο κιβώτιο διαστάσεων 3Χ4Χ4.5m3 το οποίο
διαθέτει θερµό θάλαµο και ψυχρό θάλαµο. Μεταξύ των δυο θαλάµων τοποθετείται
το δοκίµιο το οποίο µπορεί να είναι διαστάσεων µέχρι και 2,0 Χ 2,0m. Η τιµή του
συντελεστή θερµοπερατότητας U προσδιορίζεται βάσει της θερµικής ροής σε
σταθερή διαφορά θερµοκρασίας όπως ορίζουν τα διεθνή πρότυπα (DIN EN ISO
8990 “Thermal insulation – Determination of steady state thermal transmission
properties – Calibrated and guarded hot box”). Τα δοκίµια µπορούν να είναι δοµικά
προϊόντα επιφανειακής µορφής σχετικά µικρού βάρους (πανώ κάθε είδους,
κουφώµατα, υαλοπίνακες κλπ), καθώς και µονωτικά υλικά. Το ζεύγος θαλάµων
οδηγείται από ένα σύστηµα ελέγχου δοκιµών µέσω υπολογιστή (υλικό και
λογισµικό), το οποίο ελέγχει και εκτελεί τον έλεγχο της ροής της δοκιµής.

• Σύστηµα δοκιµών ηχοµόνωσης δοµικών στοιχείων κατά DIN ΕΝ ISO 140 σε δοκίµια
µεγάλων διαστάσεων.
Το σύστηµα αποτελείται από ζεύγος θαλάµων, µε διαστάσεις όπως αυτές
προβλέπονται στα σχετικά πρότυπα, για την µέτρηση του δείκτη ηχοµόνωσης
χωρισµάτων µεγάλων διαστάσεων (10m2) χωρίς πλευρικές µεταδόσεις. Στον ένα
θάλαµο τοποθετούνται συστήµατα παραγωγής θορύβου δοκιµών υψηλής στάθµης
ενώ και στους δύο θαλάµους όργανα τοποθετούνται όργανα καταγραφής ήχου σε
αριθµό σηµείων του εσωτερικού χώρου του κάθε θαλάµου.

• Σύστηµα δοκιµών ηχοµόνωσης δοµικών στοιχείων κατά DIN ΕΝ ISO 140 σε δοκίµια
µικρών διαστάσεων.
Το σύστηµα αποτελείται από ζεύγος θαλάµων, µε διαστάσεις όπως αυτές
προβλέπονται στα σχετικά πρότυπα, για την µέτρηση του δείκτη ηχοµόνωσης
δοκιµίων µικρών διαστάσεων (2m2), κυρίως παραθύρων και υαλώσεων. Η
λειτουργία του είναι παρόµοια µε τη λειτουργία του συστήµατος δοκιµών σε
δοκίµια µεγάλων διαστάσεων.

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες
Το Εργαστήριο παρέχει σηµαντικές υπηρεσίες στον τοµέα των ∆οµικών Υλικών και
Προϊόντων τόσο µε δοκιµές όσο και µε τεχνογνωσία βελτίωσης επιδόσεων. Με την
ενίσχυσή του µέσω του προγράµµατος ΑΚΜΩΝ έχει αυξήσει σηµαντικά το εύρος των
υπηρεσιών αυτών καθώς είναι σε θέση να διεξάγει παράλληλα µε τις µετρήσεις
ηχοµόνωσης και µετρήσεις θερµοµόνωσης. Το Εργαστήριο είναι σε θέση να παρέχει
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε ότι αφορά τις θερµοµονωτικές ικανότητες των
προϊόντων σε διάφορα στάδια εξέλιξης του σχεδιασµού προϊόντων, βοηθώντας έτσι
σηµαντικά τις επιχειρήσεις στη βελτίωση των προϊόντων τους. Οι δοκιµές του
Εργαστηρίου συνοδεύονται από πιστοποιητικά τα οποία προσδιορίζουν τις
θερµοµονωτικές και τις ηχοµονωτικές ιδιότητες των προϊόντων, ένα σηµαντικό
εργαλείο για την ηχοπροστασία των κτιρίων και για την εξοικονόµηση ενέργειας.

Το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες
πιστοποίησής του κατά ISO 9001:2000 και ολοκληρώνει τις ενέργειές για τη
διαπίστευσή του κατά ΕΝ 17025, ώστε τα αποτελέσµατα των δοκιµών του να είναι
έγκυρα και αναγνωρίσιµα διεθνώς.

>> Συµβολή στην πολιτική
εξοικονόµησης ενέργειας
στα κτίρια στην Ελλάδα
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