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βάσεις στην Ευρώπη», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για 
την Ευρώπη» (“Intelligent Energy – Europe”). 
 
 
www.buy-smart.info  
 
 
 
 

Εκδότης:  Building and Civil Engineering Institute ZRMK 

 Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia  

 E-Mail: energija@gi-zrmk.si  

 Internet: www.gi-zrmk.si, www.gi-zrmk.eu  
  
 
Ημερομηνία: Μάιος 2012   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δήλωση αποποίησης ευθύνης: 
Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτού του οδηγού ανήκει στους συγγραφείς.  Δεν 
αντικατοπτρίζει απαραίτητα την γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η EACI (Executive Agency 
of Competitiveness & Ιnnovation), ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευθύνονται για οποιαδήποτε 
χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών. 
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1. Εισαγωγή 

 

Αυτός ο οδηγός έχει σκοπό να βοηθήσει τους αγοραστές να αποκτήσουν ποιοτικά προϊόντα και 

υπηρεσίες για τα χρήματά τους, συμβάλλοντας παράλληλα και στην εκπλήρωση των διαφόρων 

εθνικών στόχων μέσα από έξυπνες αποφάσεις συμβάσεων. Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να 

παράσχει αρχική βοήθεια και υποστήριξη σε δημόσιους καθώς και ιδιώτες επενδυτές, στον κα-

θορισμό κριτηρίων και την προετοιμασία των εγγράφων συμβάσεων. 

 

Τα κτίρια και τα δομικά υλικά αποτελούν μια ξεχωριστή ομάδα Πράσινων Συμβάσεων. Σπάνια 

μπορούμε να βρούμε έναν τομέα όπου η απόφαση ενός ατόμου μπορεί να επηρεάσει τόσες 

άλλες τεχνικές και μη τεχνικές παραμέτρους. Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι  ξοδεύουμε 

το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μας  σε κτίρια, όπου ζούμε και εργαζόμαστε. Είναι συνεπώς 

ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί η κατάλληλη εσωτερική άνεση, καθώς και τα αποδεκτά κόστη 

αρχικών   επενδύσεων,  λειτουργίας και συντήρησης. Πολύ συχνά αποφάσεις για τις Συμβάσεις, 

χωρίς να έχουν αναλυθεί διεξοδικά, οδηγούν σε κακή τελική απόδοση  ή, σε ορισμένες περιπτώ-

σεις, ακόμη και σε συνθήκες που οδηγούν στο ονομαζόμενο σύνδρομο του άρρωστου κτιρίου. 

Δεδομένου ότι τα κτίρια έχουν συνήθως μια σημαντική τεχνική και κατασκευαστική διάρκεια 

ζωής, είναι ζωτικής σημασίας να διακρίνουμε μεταξύ των στοιχείων εκείνων που έχουν μικρότε-

ρη τεχνική διάρκεια ζωής και μπορούν να αντικατασταθούν ή να αναβαθμιστούν χωρίς σημαντι-

κές παρεμβάσεις στην δομή του κτιρίου (για παράδειγμα, λέβητας, ηλιακοί συλλέκτες, κλπ.), και 

των στοιχείων, για τα οποία οποιαδήποτε παρέμβαση θα απαιτούσε πιο ουσιαστική δουλειά και 

υψηλότερες πρόσθετες δαπάνες (για παράδειγμα, πρόσθετη θερμική μόνωση, νέα παράθυρα, 

φέρων οργανισμός κτιρίου, κλπ.). 

 

Οι Πράσινες Συμβάσεις στον τομέα των κτιρίων είναι συχνά πιο απαιτητικό έργο σε σύγκριση με 

άλλους τομείς ή ομάδες προϊόντων - όχι κατ 'ανάγκη λόγω πολυπλοκότητας των διαδικασιών, 

αλλά λόγω των πιθανών  διασταυρούμενων επιρροών που μπορούν να προκαλέσουν οι διάφο-

ρες αποφάσεις. Για παράδειγμα, ο καθορισμός των σχετικών κριτηρίων και η επιλογή του τύπου 

του υλικού για το εξωτερικό σύστημα θερμομόνωσης με προκαθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστι-

κά ή για το εσωτερικό χρώμα είναι μια σχετικά απλή ενέργεια, η οποία κανονικά δεν συνεπάγε-

ται μελέτη  ενδεχόμενων επιδράσεων στα άλλα δομικά στοιχεία  ή στον τελικό χρήστη. Σε πιο 

σύνθετες περιπτώσεις (νέα κατασκευή, ανακατασκευή, και ριζική ανακαίνιση), η ομάδα Πράσι-

νων Συμβάσεων μπορεί να χρειαστεί να είναι τόσο διεπιστημονική όσο και η ίδια η σχεδιαστική 

ομάδα. 
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Η επιλογή της κατάλληλης χρονικής στιγμής και χρονικής σειράς των αποφάσεων για Συμβά-

σεις είναι απαραίτητες για ένα καλό και μακροχρόνια ευεργετικό αποτέλεσμα, το οποίο συνδέε-

ται επίσης με την ανάλυση του κόστους κύκλου ζωής, απαραίτητο εργαλείο που επιτρέπει στους 

επενδυτές να ελέγχουν διάφορες επιλογές συμβάσεων κατά μεγάλο χρονικό διάστημα και να 

ελαχιστοποιούν μελλοντικά κόστη λόγω περιττών επεμβάσεων. Η αρχή αυτή φαίνεται στο παρα-

κάτω γράφημα. Πηγή:  http://www.uneptie.org/media/review/vol26no2-3/005-098.pdf. 

 

 
Σχήμα 1: Χρονική εξέταση των επιλογών και των δυνατοτήτων και των επιπτώσεών τους, που βοηθά στη 

μείωση του κόστους 

 

Ιδιαίτερα στα κτίρια, με την ήδη αναφερθείσα μεγάλη διάρκεια ζωής τους, η αρχή επιλογής μιας 

Σύμβασης με το χαμηλότερο κόστος επένδυσης χωρίς εξέταση της χρήσης και της φάσης κατε-

δάφισης/απόρριψης είναι εξαιρετικά παράλογη. Διάφορες πηγές αναφέρουν ελαφρώς διαφορε-

τικούς αριθμούς, αλλά όλοι συμφωνούν ότι η αναλογία του κόστους μεταξύ της φάσης  προ-

χρήσης και μετά-χρήσης είναι περίπου 85:15, όπως παρουσιάζεται από κάτω. 

 
 

Σχήμα 2: Ενεργειακή χρήση  και  κόστος κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής - Πηγή 
http://www.worldenergy.org/documents/ee_case_study__financing.pdf (αριστερά) και 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_background_report.pdf (δεξιά). 

http://www.worldenergy.org/documents/ee_case_study__financing.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_background_report.pdf
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Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι το κόστος σχεδιασμού συνήθως δεν υπερβαίνει το 0,5% του 

κόστους ζωής ενός κτιρίου. Αλλά, ακριβώς το στάδιο του σχεδιασμού είναι εκείνο στο οποίο 

λαμβάνονται όλες οι σημαντικές αποφάσεις, από τις  οποίες εξαρτώνται η μελλοντική απόδοση 

ενός κτιρίου και τα συναφή έξοδα. Πρόκειται, επομένως, για το στάδιο όπου απαιτείται πραγμα-

τικά λεπτομερής εξέταση όλων των πτυχών και επιπτώσεων, και όπου αρκετός χρόνος (και γνώ-

ση) πρέπει να είναι διαθέσιμα για να αποφευχθούν τα λάθη (βλέπε επίσης σχήμα 1). 

 

Μπορούμε με δυσκολία να μιλάμε για εγκατεστημένα και ενσωματωμένα σε κτίριο στοιχεία. Τα 

τελευταία θα έπρεπε να σχεδιάζονται και να επιλέγονται με τέτοιο τρόπο ώστε τα χαρακτηριστι-

κά τους να επιτρέπουν την κανονική και αποτελεσματική λειτουργία ενός κτιρίου όσο το δυνατόν 

περισσότερο. Για αυτό το λόγο, οι εθνικοί κανονισμοί παρέχουν συνήθως εξαρχής υψηλής από-

δοσης κριτήρια, παραδείγματος χάρη για τα στοιχεία του εξωτερικού κελύφους του κτιρίου (με 

τη μέγιστη τιμή U να είναι το πιο προφανές παράδειγμα). 

 

Από την άλλη πλευρά, δομικά στοιχεία που απαιτούνται ως αντικατάσταση ή αναβάθμιση της 

υπάρχουσας κατάστασης θα πρέπει να επιλέγονται βλέποντας το μέλλον. Είναι λογικό και προτε-

ίνεται  να αγοράζονται προϊόντα υψηλής ποιότητας, προσιτά ανάλογα  με το διαθέσιμο προϋπο-

λογισμό. Με τη φράση "υψηλής ποιότητας’’, εννοείται ένας βέλτιστος συνδυασμός τουλάχιστον 

τεχνικών προδιαγραφών, ενεργειακών και περιβαλλοντικών ιδιοτήτων, και οικονομικών πτυχών. 

Τα ευρωπαϊκά και εθνικά στρατηγικά και επιχειρησιακά έγγραφα σχετικά με την ενεργειακή α-

πόδοση και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των κτιρίων, βασίζονται σε αυτές τις αρχές προκει-

μένου να εξασφαλιστούν μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη και να εξασφαλιστεί η αρχική ασ-

φάλεια για τους επενδυτές και τους τελικούς χρήστες. 

 

Όσον αφορά νέα κτίρια ή ανακαίνιση των υπαρχόντων, σύγχρονες απαιτήσεις στους κανονισμο-

ύς στοχεύουν συνήθως στα λεγόμενα επίπεδα χαμηλής ενέργειας ή χαμηλών εκπομπών άνθρα-

κα. Ο πιο πρόσφατος όρος που εισήχθη σε επίσημα έγγραφα είναι «σχεδόν μηδενικής ενέργειας 

κτίρια»(nZEB). Δεν υπάρχει ενιαία προσέγγιση που προβλέπεται για τα nZEB σε κράτη μέλη της 

ΕΕ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, προσοχή πρέπει να δοθεί στο κόστος λειτουργίας και συντήρη-

σης ήδη από τα πρώτα στάδια σχεδιασμού. Ο τομέας των κτιρίων  είναι ένα από τα σημαντικότε-

ρα παραδείγματα όπου η ανάλυση του κόστους του κύκλου ζωής για πιθανές λύσεις δείχνει τα 

πιο πολύτιμα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. 

 

Επίσης, η προσέγγιση συμβάσεων για κτίρια διαφέρει από πολλές άλλες ομάδες προϊόντων, λό-

γω της πολυπλοκότητας και των αλληλεπιδράσεων όλων των δομικών τους στοιχείων και συστη-
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μάτων. Φυσικά, αυτό εξαρτάται και πάλι από το επίπεδο της διαδικασίας: θα μπορούσαμε να 

μιλάμε για την κατασκευή ενός ολόκληρου κτιρίου ή για την αγορά ενός συγκεκριμένου ατομι-

κού δομικού στοιχείου. Αυτό θα εξηγηθεί αργότερα στο κείμενο. 

 

2. Οικοδομικός τομέας σε αριθμούς 

Ο τομέας των κτιρίων είναι - με περίπου το 40% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας - ένας από 

τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κύρια πεδία της κατανά-

λωσης ενέργειας είναι: 

 

 Η θέρμανση, 

 Ο κλιματισμός 

 Η παροχή ζεστού νερού, 

 Ο εξαερισμός και 

 Το ηλεκτρισμό ρεύμα. 

 

Εκτός από τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης των υπαρχόντων κτιρίων, νέες στρατηγικές για το 

σχεδιασμό κτιρίων πρέπει να θέσουν πορεία για σημαντικές μειώσεις στη ζήτηση ενέργειας. Η 

δομή της κατανάλωσης ενέργειας ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του κτιρίου. Για παράδειγμα, 

κτίρια γραφείων συνήθως μπορούν να έχουν αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά 

χαμηλότερη ζήτηση θερμότητας από ότι οι κατοικίες. 

 

Ένα απόσπασμα από τον οδηγό κατάρτισης ΠΔΣ της ΕΕ 

(http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_background_report.pdf): 

“Για τις περισσότερες δημόσιες αρχές, η κατασκευή  νέων και η ανακαίνιση  υπαρχόντων κτιρίων αντιπρο-

σωπεύει ένα σημαντικό μερίδιο των ετήσιων δαπανών - σε ορισμένες περιπτώσεις άνω του 50%. Επιπλέον, 

το κόστος λειτουργίας των κτιρίων που ανήκουν στο δημόσιο, συμπεριλαμβάνοντας θέρμανση / ψύξη, 

ηλεκτρική ενέργεια, απόβλητα, ζεστό και κρύο νερό, είναι σημαντικές μειώσεις  της δημόσιας οικονομίας. 

Επιπλέον, ένα μεγάλο ποσοστό του συνόλου των κατασκευαστικών εργασιών  χρηματοδοτούνται από 

δημόσιους πόρους, με τις αναθέτουσες αρχές, κατά συνέπεια, σε θέση να ασκήσουν σημαντική επιρροή 

στην αγορά, στο σύνολό της.” 
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Σχήμα 3: Μερίδιο των τομέων στην τελική κατανάλωση ενέργειας σε παγκόσμια κλίμακα, 

(IEA 2009; Πηγή: http://www.worldenergy.org/documents/ee_case_study__financing.pdf). 

 

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει υπολογίσει επίσης τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες εξοι-

κονόμησης ενέργειας για μια νέα κατασκευή να είναι στο 70-75%, και αυτό χωρίς επιπλέον κόσ-

τος ή με πολύ περιορισμένο πρόσθετο κόστος για τους ιδιοκτήτες. Η συνολική εφικτή δυνατότη-

τα για εξοικονόμηση ενέργειας κατά την ανακαίνιση εκτιμάται σε 55-80% ανάλογα με τον τύπο 

του κτιρίου και της περιοχής. 

 
Η έκθεση McKinsey το 2007 καθόρισε τις ακόλουθες βασικές περιοχές, όπου υπάρχουν μεγάλες 
δυνατότητες σε αρνητικό κόστος: 
 

 Βελτιωμένη μόνωση (40%)  

 Συσκευές (30%)  

 φωτισμός (10%)  

 

Μειώνοντας τη χρήση ενέργειας στα κτίρια κατά περίπου 30%, η κατανάλωση ενέργειας στην 

Ευρώπη θα μειωθεί κατά 11%, λίγο περισσότερο από το ήμισυ του στόχου 20-20-20 (20% λιγότε-

ρο διοξείδιο του άνθρακα μέχρι το 2020, αυξημένη ενεργειακή απόδοση κατά 20% , 20% ανανε-

ώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα). 

 

Το κτιριακό απόθεμα στην ΕΕ ανέρχεται σε 21 δισεκατομμύρια m2. Η ετήσια παραγωγή νέων 

κτιρίων είναι 1%, το ποσοστό κατεδάφισης περίπου 0,5%, και ο εκ των υστέρων εξοπλισμός πε-

ρίπου 1,8%. Με αυτό το ρυθμό θα πάρει πολύ καιρό να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση. Μια 

ολοκληρωμένη και επιθετική προσέγγιση θα χρειαστεί για την επίτευξη του στόχου του 30%. 
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Σχήμα 4: Διαχωρισμός της χρήσης της ενέργειας των νοικοκυριών για τις χώρες της ΕΕ (2005). Πηγή: Τάσεις 
και πολιτικές ενεργειακής απόδοσης στους τομείς Οικιακά & Τριτοβάθμια στην ΕΕ των 27, Νοέμβριος 2009 

 

 
 

 
Σχήμα 5: Μέσο μερίδιο της κατανάλωσης ενέργειας. Πηγή: 

http://www.worldenergy.org/documents/ee_case_study__financing.pdf 

 
  

60% 13% 

6% 

5% 16% 

Μέση ενεργειακή κατανάλωση 
νοικοκυριών 

Θέρμανση και Ψύξη 
(συμπεριλαμβανομένης 
της θέρμανσης νερού) 
Ψυγεία 

Μαγειρική 

Φωτισμός 

Άλλες ηλεκτρικές 
συσκευές 

Πηγή: ΙΕΑ, 2003 
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2.1  Ευρωπαϊκές στρατηγικές σχετικές με τον τομέα οικοδομών και τις Πράσινες Συμβάσεις 

 
Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα στην Ευρώπη για τη 
μείωση του περιβαλλοντικού φορτίου και την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού: 
 

 
Σχήμα 6: Οι προσπάθειες της ΕΕ για αειφόρο μέλλον, και στον τομέα των κατασκευών 

(Πηγή:  Panorama of energy, EUROSTAT 2009, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GH-09-001/EN/KS-GH-09-001-EN.PDF). 

 

Πιθανώς  τα πιο σημαντικά έγγραφα της ΕΕ που σχετίζονται με κτίρια, και μεταφέρθηκαν στη 

νομοθεσία των κρατών μελών της ΕΕ, είναι:  

 Οδηγία προϊόντων δομικών κατασκευών (“ΟΠΔΚ”; 89/106/EEΚ) 

 Οδηγία περί Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (“ΟΕΑΚ”; 2002/91/EΚ) 

 Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπη-
ρεσίες (; ΟΔΗΓΙΑ 2006/32/EΚ ) 

 Οδηγία για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές („Οδηγία 
ΑΠΕ“; 2009/28/EΚ) 

 Οδηγία για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδι-
ασμού των προϊόντων που σχετίζονται με την ενέργεια ("οδηγία περί οικολογικού 
σχεδιασμού”; 2009/125/EΚ) 

 Αναδιατύπωση οδηγίας περί ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (αναδιατυπωμένη ΟΕΑΚ) 
(2010/31/EU) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μια επισκόπηση αυτών και άλλων σχετικών εγγράφων δίνεται στην έκθεση της ΕΕ ΠΔΣ για την 

κατασκευή, δείτε: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_background_report.pdf 

 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_background_report.pdf
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Το 2010 η αναδιατύπωση της ΟΕΑΚ υιοθετήθηκε, καθορίζοντας τις απαιτήσεις για την ενίσχυση 

των εθνικών νομοθετικών κριτηρίων για τα κτίρια. Τα κράτη μέλη είχε ήδη χρειαστεί να προσαρ-

μόσουν τη νομοθεσία τους αναλόγως. Όλα αυτά είναι σε συνάφεια με την πολιτική της Ευρωπα-

ϊκής Επιτροπής, η οποία καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν άμεσες δράσεις 

και ακόμα να ενισχύσουν την ανακαίνιση του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος  ανακαίνισης. 

 

ΟΕΑΚ, αναδιατυπωμένη ΟΕΑΚ και Πράσινες Συμβάσεις – τα πιο σημαντικά κοινά σημεία: 

 
• Υπολογισμός της συνολικής ενεργειακής απόδοσης 
• Καθορισμός κριτηρίων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης για νέες κατασκευές και α-

νακαινίσεις μεγάλης κλίμακας, και μηχανικά συστήματα (θέρμανση, ζεστό νερό, a / c) 
• Μελέτες σκοπιμότητας εναλλακτικών ενεργειακών συστημάτων 
• Πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης Κτιρίου (εμφανίζεται υποχρεωτικά σε δημό-

σια κτίρια), έμφαση στις συστάσεις για τη βελτίωση. 
• Οικονομικά συμφέροντα μέτρα για την κατασκευή και ανακαίνιση, σχεδιασμός βάση 

του κόστους κύκλου ζωής (ΚΚΖ) 
• Τακτική επιθεώρηση λεβήτων, ολοκληρωμένων συστημάτων θέρμανσης και  συστη-

μάτων κλιματισμού. 

 

Από την 31η Δεκεμβρίου του 2020 τα νέα κτίρια στην ΕΕ θα πρέπει να καταναλώνουν «σχεδόν 

μηδενική ενέργεια» και η ενέργεια θα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό από ανανεώσιμες πηγές. Οι 

δημόσιες αρχές που έχουν την κυριότητα ή καταλαμβάνουν ένα νέο κτίριο πρέπει να δώσουν το 

παράδειγμα με την οικοδόμηση, την αγορά ή την ενοικίαση ενός  «σχεδόν μηδενικής  της ενέργε-

ιας κτιρίου», ήδη από την 31η Δεκεμβρίου του 2018. Ένα «σχεδόν μηδενικής ενέργειας κτίριο», 

σημαίνει ένα κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το πα-

ράρτημα Ι. Η σχεδόν μηδενική ή πολύ μικρή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται θα πρέπει σε 

πολύ σημαντικό βαθμό να καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της ανα-

νεώσιμης ενέργειας που παράγεται επί τόπου ή στη γύρω περιοχή. 

 

3. Πράσινες Συμβάσεις γενικά 

 

Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) ορίζονται ως «μια διαδικασία κατά την οποία οι δημόσι-

ες αρχές επιδιώκουν να προμηθεύονται αγαθά, υπηρεσίες και έργα με μικρότερες περιβαλλοντι-

κές επιπτώσεις σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους, σε σύγκριση με αγαθά, υπηρεσίες και έργα της 

ίδιας πρωταρχικής λειτουργίας τα οποία, διαφορετικά, θα προμηθεύονταν .» 

 

Η ενεργειακή πολιτική 20-20-20 της ΕΕ έθεσε τους στόχους για να φθάσει την κατά 20% μείωση 

των εκπομπών CO2, 20% μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, και αύξηση των ανανεώσιμων 
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πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα κατά 20% μέχρι το 2020. Ο στόχος της ενεργειακής απο-

δοτικότητας είναι ο μόνος μη-δεσμευτικού χαρακτήρα σε επίπεδο ΕΕ και επίσης αυτός που είναι 

μάλλον απίθανο να επιτευχθεί μέχρι το 2020. Οι τελευταίες εκτιμήσεις δείχνουν ότι με τους ση-

μερινούς ρυθμούς εφαρμογής μόνο το ήμισυ του στόχου θα επιτευχθεί. Για την υποστήριξη του 

στόχου της ενεργειακής αποδοτικότητας, η οδηγία ενεργειακής υπηρεσίας 2006/32/ΕΚ έχει τεθεί 

σε ισχύ η οποία στο άρθρο. 5 απαιτεί από τους δημόσιους αγοραστές να προμηθεύονται ενεργε-

ιακά αποδοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.  

 

 
Σχήμα 7: Πηγή: 2012, CEPS, Η χρήση των πράσινων δημόσιων συμβάσεων στην ΕΕ των 27 

Από τότε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διάφορες πρωτοβουλίες σχετικά με τις ΠΔΣ. Το 2008, 

τέθηκε ο στόχος του 50% Πράσινων Συμβάσεων για το έτος 2010 με εφαρμογή των ΠΔΣ, δημοσι-

εύτηκε η εργαλειοθήκη των ΠΔΣ και θεσπίστηκαν ποικίλες νομοθετικές απαιτήσεις:  

 Κανονισμός Αρ 106/2008: Κανονισμός Ενεργειακού Αστεριού (Energy Star - 2008)  

 Οδηγία 2009/33/ΕΕ: Οδηγία Καθαρών Οχημάτων (2009) 

 Οδηγία 2010/30/ΕΕ: Οδηγία Επισήμανσης Κατανάλωσης Ενέργειας (2010) 

 Οδηγία 2010/31/ΕΕ: Οδηγία Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (2010) 

 

Ακόμα, η στρατηγική της Ευρώπης για το 2020 έχει αναγνωρίσει τις δημόσιες συμβάσεις σαν το 

κλειδί για την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Τον Οκτώβριο του 

2011, η Επιτροπή της ΕΕ εξέδωσε το Εγχειρίδιο Πράσινων Αγορών που παρέχει μια εισαγωγή για 

τις ΠΔΣ.  
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Οι Συμβάσεις κατέχουν ιδανική θέση στους δημόσιους οργανισμούς και τις ιδιωτικές εταιρείες 

ώστε να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών, όταν οι προμηθε-

υτές θεωρηθούν ως πηγές καινοτομιών. Οι δημόσιες αρχές ξοδεύουν περίπου δύο τρισεκατομ-

μύρια Ευρώ ετησίως, το ισοδύναμο περίπου του 19% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της 

ΕΕ. Η συχνή ζήτηση οικολογικά αποδοτικών προϊόντων θα δώσει κίνητρο στους προμηθευτές να 

προσφέρουν περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες, που τηρούν τη σύγχρονη ποιότητα και τις 

περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Οι συμβάσεις με καινοτόμα χαρακτηριστικά θα αποτελέσουν μια 

από τις βασικές ικανότητες των εταιριών ώστε να διατηρούν αρκετά υψηλό ρυθμό  καινοτομίας, 

σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο.   

 

Οι πράσινες συμβάσεις βοηθούν στην επίλυση περιβαλλοντικών θεμάτων, μειώνοντας τις εκ-

πομπές τοξικών αερίων και αερίων θερμοκηπίου. Επιλέγοντας πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες, 

απελευθερώνονται λιγότερο επιβλαβείς ουσίες και διατηρούνται οι φυσικοί πόροι. Η μείωση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων οδηγεί, κατά γενική ομολογία, σε μικρότερες βλάβες της υγε-

ίας. Η σύμβαση είναι επίσης ένα ισχυρό εργαλείο, το οποίο οι δημόσιες αρχές αλλά και οι ιδιωτι-

κές εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν, προκειμένου να μειώσουν τις εκπομπές τους σε CO2 

και να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων τους που αφορούν στην κλιματική αλλαγή. 

Αν και μερικές φορές τα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα είναι πιο δαπανηρά τη στιγμή της 

αγοράς τους, μπορούν να αποδειχθούν φθηνότερα σε βάθος χρόνου.  
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4. Πράσινες Συμβάσεις και κτίρια 

Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ή των συστατικών τους είναι πιθανότατα το πρώτο πράγμα 

που σκεφτόμαστε συνήθως όταν προσπαθούμε να καθορίσουμε τα «πράσινα κριτήρια» με μια 

γενική έννοια ή για τους σκοπούς μιας συγκεκριμένης σύμβασης. Ωστόσο, κιλοβατώρες, συντε-

λεστές απόδοσης και παρόμοιοι δείκτες περιγράφουν μόνο ένα τμήμα μιας τεράστιας περιοχής 

δυνατοτήτων. Υπάρχουν και άλλα πολύ σημαντικά θέματα, στα οποία θα πρέπει να δίδεται η 

δέουσα προσοχή, για παράδειγμα, η χρήση και η διατήρηση του νερού, το εσωτερικό μικροκλίμα 

και η άνεση, η παραγωγή και διαχείριση των αποβλήτων και η χρήση των προϊόντων και των 

πόρων. 

 

Σύμφωνα με την «Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω των Δημοσίων Συμβάσεων» (ICLEI, 

2007) οι βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των κτιρίων είναι: 

 

 
Επίπτωση  Προσέγγιση 

 Η κατανάλωση ενέργειας για 
θέρμανση, ψύξη, αερισμό, ζεστό 
νερό και ηλεκτρισμό και  οι ανά-
λογες εκπομπές  CO2  

  

→ Εξασφάλιση υψηλών προτύ-
πων ενεργειακής αποδοτικό-
τητας  
 
Προώθηση της χρήσης τοπι-
κών ανανεώσιμων πηγών ε-
νέργειας  (RES) 

 Κατανάλωση φυσικών πόρων   → Προώθηση  της χρήσης πόρων 
βιώσιμης συγκομιδής 

 Εκπομπές τοξικών ουσιών κατά 
την παραγωγή ή διάθεση δομι-
κών υλικών με αποτέλεσμα τη 
μόλυνση νερού και αέρα 

→ Προώθηση της χρήσης μη το-
ξικών δομικών υλικών  

 Επιπτώσεις στην υγεία των 
χρηστών του κτιρίου λόγω δομι-
κών υλικών που περιέχουν τοξι-
κές ουσίες 

→ Προώθηση της χρήσης μη το-
ξικών δομικών υλικών 

 
 

Σχήμα 8: Πηγή: http://deep.iclei-
europe.org/fileadmin/user_upload/Procurement/DEEP/DEEP_publishable_report_FINAL.pdf_01.pdf 
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Σύμφωνα με αυτές τις επιπτώσεις, ένας τρόπος ομαδοποίησης των κριτηρίων θα ήταν  σύμφωνα 
με τη σχέση τους με: 
 
• τις ενεργειακές ροές (κέρδη και την κατανάλωση), 
• την προέλευση της παραδιδόμενης ενέργειας (ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές), 
• τα υλικά και προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις φάσεις της κατασκευής, της χρήσης, και της 
αφαίρεσης 
• τις διαδικασίες μεταφορών και των κατασκευών, 
• τη διαχείριση του νερού και άλλων (τοπικών) πόρων και των αποβλήτων, 
• και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά και σημασίες των επιπτώσεων. 
 

 
 

Σχήμα 9: Οικοδομικές εργασίες και άλλες πιθανές περιοχές για τον καθορισμό κριτηρίων ΠΠ 
( http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_background_report.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_background_report.pdf
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Ο όγκος των επιπτώσεων, τις οποίες έχουν τα κτίρια, φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα. Αλλά, 

ακριβώς αυτός ο όγκος δείχνει επίσης το φάσμα των ευκαιριών για «πρασίνισμα» της πρακτικής 

της σύναψης συμβάσεων στον τομέα της οικοδομής: 

 

 
Κύριες περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις 

των κτιρίων και κατασκευών 

 Εξόρυξη και κατανάλωση πρώτων υλών και μείωση σχε-
τικών πόρων 

 Αλλαγή χρήσης γης, συμπεριλαμβανομένης της εκχέρ-
σωσης της υπάρχουσας  χλωρίδας  

 Ηχορύπανση 

 Κατανάλωση ενέργειας και σχετικές εκπομπές αερίωνα 
του θερμοκηπίου  

 Άλλες εσωτερικές και εξωτερικές εκπομπές  

 Αισθητική υποβάθμιση 

 Κατανάλωση νερού και δημιουργία λυμάτων 

 Αυξημένες ανάγκες μεταφοράς (ανάλογα με τη τοποθε-
σία) 

 Διάφορες επιπτώσεις των μεταφορών των δομικών υλι-
κών, τοπικά και σε παγκόσμιο επίπεδο 

 Δημιουργία αποβλήτων  

 Ευκαιρίες για διαφθορά 

 Αναστάτωση των τοπικών κοινωνιών, συμπεριλαμβανο-
μένων και των ενοχλήσεων από ανάρμοστα σχέδια και 
υλικά 

 Κίνδυνοι για την υγεία στα εργοτάξια και για τους ενοί-
κους των  κτιρίων 

α. Ειδικά τα ‘αέρια του Κιότο’ : CO2 , CH4 , N2O, HFCs , PFCs  and 
SF6 

 
Σχήμα 10: Πηγή: βιώσιμα κτίρια και  κατασκευές, 

UNEP Βιομηχανία και Περιβάλλον, Απρίλιος - Σεπτέμβριος 2003 
 

Ένα σημαντικό κομμάτι των κριτηρίων πράσινων συμβάσεων συνδέεται με το προσωπικό που 

απαιτείται για συγκεκριμένα καθήκοντα. Πολεοδόμοι, μηχανικοί, εργολάβοι,  επόπτες και άλλες 

ειδικότητες πρέπει να έχουν τις σχετικές γνώσεις, την εμπειρία, τις δεξιότητες, και τις συστάσεις. 

Οι παραπάνω απαιτήσεις είναι ένα λογικό μέρος της πολυπλοκότητας των κριτηρίων Πράσινων 

Συμβάσεων. 
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Τα περισσότερο τεχνικά κριτήρια, που ήδη παρουσιάστηκαν παραπάνω, ενδέχεται για παράδε-

ιγμα να περιλαμβάνουν λεπτομερώς: 

• Ενεργειακή απόδοση, ειδικά σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, ΑΠΕ και καινοτόμες υπη-

ρεσίες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των συστημάτων δια-

χείρισης ενέργειας κτιρίων. 

• Δομικά υλικά, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τη χρήση των τοπικών και φιλικών προς το περι-

βάλλον δομικών υλικών (επίσης με τη βοήθεια Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντος (ΠΕΔΠ), 

βασισμένων στην Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ), βλ. κεφάλαιο πιο κάτω), αποφεύγοντας τα προϊ-

όντα που περιέχουν επιβλαβείς ουσίες και προτιμώντας χαμηλές τιμές θερμικής αγωγιμότητας. 

• Διαχείριση των υδάτων, με βάση τις εγκαταστάσεις εξοικονόμησης νερού και την αξιοποίηση 

των όμβριων υδάτων και γκρίζου νερού. 

• Διαχείριση των αποβλήτων, που περιλαμβάνει τη μείωση των αποβλήτων,  τον διαχωρισμό, 

την ανακύκλωση και την απόρριψη. 

• Διάφορες υποχρεωτικές δοκιμές ελέγχου ποιότητας κατά τη διάρκεια ή μετά την κατασκευή 

(π.χ. υπέρυθρη θερμογραφία, μέτρηση αεροστεγανότητας κτιρίων )  

• Οργανωτικά μέτρα όπως τήρηση βιβλίων για την ενέργεια, περιγραφή της χρήσης προτύπων, 

κατάρτιση των μελλοντικών manager κτιρίων, κλπ. 

 

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ: Κριτήρια από κανονισμούς που σχετίζονται με τα κτίρια συνήθως διαφέρουν από 

χώρα σε χώρα. Η άμεση μεταφορά για χρήση τους είναι σπάνια δυνατή. Ο "στόχος" ή "μπόνους" 

αξία σε μία χώρα μπορεί να είναι μόνο μια "must" αξία σε μια άλλη (π.χ. η τιμή U ενός παραθύ-

ρου). Όμως, η παρατήρηση καλών πρακτικών σε Π(Δ)Σ από άλλα περιβάλλοντα μπορεί να προσ-

φέρει πολύτιμες ιδέες σχετικά με τα κριτήρια, την ιδέα και τις μεθόδους αξιολόγησης των προσ-

φορών. 

 

Πάντα να ελέγχετε πρώτα τι απαιτείται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία – ο ορισμός κριτη-

ρίων επιλογής, τα οποία είναι υποχρεωτικά σε κάθε περίπτωση δεν αποτελούν μέρος Πράσινων 

Συμβάσεων. Κανονισμοί σχετικά με την απόδοση ενέργειας εθνικών κτιρίων μπορεί να έχουν ήδη 

θέσει πιο αυστηρές απαιτήσεις για τα δημόσια κτίρια (π.χ. 10% χαμηλότερη  τελική απαίτηση 

ενέργειας από ιδιωτικά κτίρια, ή κάτι παρόμοιο). Σε τέτοιες περιπτώσεις μην ετοιμάσετε ακόμα 

αυστηρότερα κριτήρια, χωρίς προσεκτικό έλεγχο της τεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητάς 

τους. 

 

Για τα δομικά στοιχεία η γραμμή δράσης είναι παρόμοια: 

 

Πάντα να θυμάστε, το «πράσινο» πρέπει να συμβαδίζει με την αποτελεσματικότητα του κόστο-
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υς. Πρώτα, ελέγξτε τις ενδεχόμενες υποχρεωτικές απαιτήσεις για την αποτελεσματικότητα του 

προϊόντος, τις θερμικές ιδιότητες, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, και τα παρόμοια. Μην 

απαιτείτε καλύτερα χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων («ακριβώς για να είναι πιο πράσι-

να») χωρίς να γνωρίζετε τα τεχνικά και οικονομικά όρια και διάθεση στην αγορά - τα κριτήρια 

πρέπει να αιτιολογούνται. Επίσης, εξετάστε τις πιθανές επιρροές και τις επιδράσεις που ένα συσ-

τατικό μπορεί να έχει σε άλλα ή και στο συνολικό κτίριο - υπάρχουν τυχόν συνοριακές συνθήκες, 

οι οποίες θα επηρέαζαν αρνητικά την κατάσταση μετά τη εγκατάσταση των στοιχείων, παρά τα 

τέλεια ατομικά χαρακτηριστικά του; 

 

Για παράδειγμα, ο καθορισμός των σχετικών κριτηρίων και η επιλογή του τύπου του υλικού για 

το εξωτερικό σύστημα θερμομόνωσης με προκαθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά ή για το εσω-

τερικό χρώμα είναι μια σχετικά απλή ενέργεια, η οποία κανονικά δεν συνεπάγεται τη μελέτη των 

ενδεχόμενων επιδράσεων στα άλλα δομικά στοιχεία ή στους τελικούς χρήστες. 

 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι δράσεις μας μπορούν να οδηγήσουν, για 

παράδειγμα, στην ανάγκη για τροποποιημένα πρότυπα ή προγράμματα συμπεριφοράς. Ο χρόνος 

και η σειρά των δράσεων είναι επίσης πολύ σημαντική. Ένα  αγορασμένο οικοδομικό προϊόν 

μπορεί να είναι «πράσινο» και να έχει άριστα χαρακτηριστικά, αλλά η απόδοση μπορεί να είναι 

μακριά από βέλτιστη, αν οι οριακές συνθήκες δεν είναι κατάλληλες. 

 

Ας δούμε δύο συγκεκριμένα παραδείγματα: 

 

(α) Η αντικατάσταση υπαρχόντων φθαρμένων παραθύρων με προϊόντα σύγχρονης τεχνολογί-

ας ωφελεί από ενεργειακές και περιβαλλοντικές  πτυχές: μείωση των απωλειών θερμότητας, 

λιγότερα ρεύματα, καλύτερη εσωτερική θερμική άνεση. Αλλά, όσο η 

αεροστεγανότητα του κελύφους αυξάνεται, το εσωτερικό μικροκλίμα 

μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά: χαμηλότερη συνολική ποιότητα του 

αέρα, υψηλότερη υγρασία του αέρα, αύξηση της πιθανότητας επιφανει-

ακής συμπύκνωσης σε θερμικές γέφυρες και κατά συνέπεια ανάπτυξη 

μούχλας. Είναι προτιμότερο να εγκαταστήσετε απλά μέτρα υγρασία στο-

υς χώρους όπου η παραγωγή υδρατμών είναι άνω του μέσου όρου (υπ-

νοδωμάτιο, κουζίνα κ.λπ.) και να παρακολουθείτε τη σχετική υγρασία του αέρα, ώστε να αντιδ-

ράσετε έγκαιρα, με τον αερισμού των χώρων που χρειάζεται. Συνήθως το καθημερινό επίπεδο 

του εξαερισμού πρέπει να αυξηθεί, είτε ανοίγοντας παράθυρα πιο συχνά (αλλαγή στα πρότυπα 

χρήσης) ή με την εγκατάσταση ενός συστήματος μηχανικού εξαερισμού (είτε ένα που θα ρυθμί-

ζει μόνο την εισαγωγή αέρα είτε ένα με ανάκτηση θερμότητας για να μειώσει περαιτέρω τις α-
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πώλειες θερμότητας ). 

 

(β) Η αντικατάσταση παλιών βαλβίδων καλοριφέρ με θερμοστάτες είναι ένας εξαιρετικός τρό-

πος για να αποκτήσετε πιο ακριβή έλεγχο της εσωτερικής θερμοκρασίας και της χρήσης ενέργει-

ας για θέρμανση εν γένει. Ταυτόχρονα, οι θερμοκρασιακές αποκλίσεις στα δωμάτια είναι πολύ 

χαμηλότερες, γεγονός που αυξάνει την εσωτερική θερμική άνεση. Αλ-

λά, για να υλοποιηθούν πραγματικά όλα αυτά, απαιτούνται κατάλλη-

λες οριακές συνθήκες, ειδικά σε μεγάλα κτίρια όπως τα γραφεία ή κτί-

ρια με πολλά διαμερίσματα. Αν το σύστημα θέρμανσης (λέβητας, κα-

υστήρας, αγωγοί κλπ) είναι ήδη επιδεινωμένο και αναποτελεσματικό, 

το τελικό αποτέλεσμα θα είναι φτωχότερο. Θα είναι ακόμη χειρότερο, εάν το σύστημα δεν είναι 

ισορροπημένο υδραυλικά όπου η κατανομή της θερμότητας και κατά συνέπεια των λειτουργικών 

δαπανών θα είναι επίσης άνιση. Αυτό δείχνει ότι η χρονική σειρά συγκεκριμένων αποφάσεων 

αγοράς είναι πολύ σημαντική προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η μακροπρόθεσμη βελτιστοποίη-

ση του κόστους των αποφάσεων για τις συμβάσεις. 

 

Μπορούμε να απεικονίσουμε αυτή την αρχή με τον ακόλουθο τρόπο: κατά τη σύναψη συμβά-

σεων, παραδείγματος χάριν, για νέους λαμπτήρες ή εξοπλισμό επιχείρησης, μπορούμε να υπο-

λογίσουμε τα οφέλη με έναν παρόμοιο τρόπο όπως και με τα επιμέρους συστατικά του κτιρίου. 

Όσο τα τεχνικά χαρακτηριστικά των νέων λαμπτήρων ή του εξοπλισμού είναι τα ίδια (ή, κατά 

προτίμηση καλύτερα) από τα παλιά προϊόντα, το πλεονέκτημα της μειωμένης κατανάλωσης ε-

νέργειας είναι εμφανές. Με τα δομικά στοιχεία, η κατάσταση δεν είναι τόσο απλή. Η ονομαστική 

ενεργειακή και περιβαλλοντική τους απόδοση μπορεί να είναι εξαιρετική, αλλά για να ενεργοπο-

ιήσετε αυτή τη δυνατότητα στο μέγιστο μπορεί να απαιτούνται άλλες σημαντικές προϋποθέσεις. 

Όπως φαίνεται παραπάνω, μία δράση, η οποία είναι χωρίς αμφιβολία θετική, αν εξεταστεί με-

μονωμένα, ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά κτιρίου και έτσι να 

χαλάσει το συνολικό αποτέλεσμα, εάν δεν ληφθούν πρόσθετα μέτρα. Δεν χρειαζόμαστε μόνο μια 

σαφή εικόνα της υπάρχουσας κατάστασης, αλλά και την καλή πρόβλεψη των μελλοντικών νέων 

συνθηκών. 
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Συνοψίζοντας, μπορούμε για παράδειγμα να ορίσουμε τα πράσινα κριτήρια ως: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μια άλλη επιλογή ορισμού «πράσινων» κριτηρίων θα μπορούσε να είναι ανάλογα με τα διαφο-

ρετικά επίπεδα σχεδίου/κατασκευής: 

 
Στο επίπεδο (κατά το στάδιο) 
του σχεδιασμού και/ή της 
κατασκευής 

  αναφορές 

  διαδικασίες 

  μέθοδοι 

  κλπ. 

Στο επίπεδο των 
χαρακτηριστικών, των υλικών, 
των προϊόντων και των 
συστημάτων 

  θερμική αγωγιμότητα 

  περιεχόμενο ορισμένων χημικών 
ουσιών 

  λειτουργική απόδοση 

  μερίδιο των ΑΠΕ και τύπος 

 κλπ. 

Στο επίπεδο της συνολικής 
ενέργειας του κτιρίου και των 
περιβαλλοντικών του ιδιοτήτων 

 απαίτηση θερμότητας και ψύξης 

  τελικός δείκτης ενέργειας 

  εκπομπές CO2 

 κλπ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποιοτικά  αναφορές σχετικά με τον προγραμματισμό σπιτιών χαμη-
λής ενέργειας 

 απαιτούμενες διαδικασίες μεταφοράς και κατασκευής 

 Χρήση συγκεκριμένων μεθόδων υπολογισμού 

 Κλπ. 

Ποσοτικά   θερμικά χαρακτηριστικά των δομικών υλικών 

  τάξη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου 

  χαμηλότερη ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας μεταξύ των 
προσφορών 

  τεχνική διάρκειας ζωής του προϊόντος 

 Κλπ. 

Συνδυασμένα  προαιρετικός συνδυασμός των παραπάνω 
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Ακόμα μια ταξινόμηση των πιο κοινών σταδίων Συμβάσεων στον Ευρωπαϊκό κατασκευαστικό 

τομέα φέρνει η μελέτη «Διάδοση Μέτρων Εξοικονόμησης Ενέργειας σε δημόσια κτίρια» (DEEP 

2007): 
 

Στάδιο της διαδικασίας 
κατασκευής  

Πτυχές που έχουν ενδεχόμενες επιπτώσεις στις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις του κτιρίου  

Σχεδιασμός κτιρίου 

• Καθαρή ζήτηση ενέργειας  (για  θέρμαν-
ση χώρου, ψύξη, αερισμό) 

• Επιλεγόμενα υλικά (ξύλο, γυαλί, μέταλλα 
κτλ. ) 

• Δημιουργία αποβλήτων  
• Έλεγχος θορύβου 
• Χρειαζούμενες υπηρεσίες φωτισμού  
• Δυνατότητες για χρήση τοπικών ΑΠΕ 

Κατασκευή κτιρίου 

• Ποσοστό βιώσιμων κατασκευαστικών υ-
λικών 

• Ανακυκλωσιμότητα των υλικών 
• Μείωση επικίνδυνων ουσιών  
• Ζήτηση ενέργειας για το οικόπεδο κα-

τασκευής  

Εγκατάσταση υπηρε-
σιών κτιρίου 

• Τελική ζήτηση ενέργειας  
• Τοπικές ΑΠΕ 
• Δημιουργία λυμάτων  

 
 

Σχήμα 11: Πηγή: http://deep.iclei-europe.org/ 

 
4.1  Εργαλείο εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις 

Το εργαλείο εκπαίδευσης  ΠΔΣ που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως στόχο να 

αποτελέσει εργαλείο για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών αρχών για την εφαρμογή των περι-

βαλλοντικών κριτηρίων στις προσφορές τους. Παρέχει καθοδήγηση για τις ακόλουθες ενότητες 

και όταν περιλαμβάνονται περιβαλλοντικά κριτήρια: 

 • Θεματική κατηγορία: Λεπτομερής περιγραφή του τι πρόκειται να αγοραστεί. 

• Τεχνικές προδιαγραφές: Ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις που τα αγαθά, οι υ-

πηρεσίες ή οι μεταφορές πρέπει να πληρούν - απαιτήσεις για την ανάθεση των συμ-

βάσεων. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να βασίζονται στα εξής: τα κριτήρια που ορί-

ζονται σε διάφορα σχέδια οικολογικής σήμανσης, τα τεχνικά πρότυπα, τις μεθόδους 

παραγωγής, τις απαιτήσεις για τη χρήση, κλπ. 

• Κριτήρια επιλογής: κριτήρια αποκλεισμού, τεχνική ικανότητα και οικονομική ικανό-

τητα. 

http://deep.iclei-europe.org/)
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• Κριτήρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή, η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφο-

ρά, τα περιβαλλοντικά κριτήρια. 

 • Οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης: ειδικές και συγκεκριμένες ρήτρες στην σύμβαση. 

 

Υπάρχουν επίσης άλλες πτυχές, οι οποίες μπορούν να ληφθούν υπ’ όψιν: 

• Περιβαλλοντική τοποθεσία και σχεδίαση κτηρίου: Αποφάσεις σχετικά με τη θέση 

και την αξιολόγηση της τοποθεσίας θα επηρεάσουν ριζικά τη βιωσιμότητα ενός κτιρί-

ου. 

• Εναλλακτικά μοντέλα κόστους: μοντέλα κόστους, όπως η Χρηματοδότηση από Τρί-

τους ή τα Συμβόλαια Ενεργειακής Απόδοσης προσφέρουν τρόπους να ξεπεραστεί το 

κενό ανάμεσα στο κόστος κατασκευής και το κόστος κύκλου ζωής. 

• Ζητήματα συμπεριφοράς: η κατάρτιση των χρηστών του κτιρίου στον τομέα της ε-

ξοικονόμησης ενέργειας και νερού, η θέσπιση ενός συστήματος ενεργειακής λογιστι-

κής ή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

 

Για κάθε κατηγορία προϊόντων /υπηρεσιών  παρουσιάζονται δύο ομάδες κριτηρίων: 

• Τα στοιχειώδη κριτήρια  ΠΔΣ, τα οποία αντιμετωπίζουν τις σημαντικότερες περι-

βαλλοντικές επιπτώσεις, και είναι σχεδιασμένα ώστε να χρησιμοποιούνται με ελάχισ-

τη πρόσθετη προσπάθεια επαλήθευσης ή αύξησης του κόστους. 

• Τα αναλυτικά κριτήρια ΠΔΣ, που προορίζονται για χρήση από τις αρχές που προσ-

παθούν να αγοράσουν τα καλύτερα περιβαλλοντικά προϊόντα που διατίθενται στην 

αγορά, και ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετο διοικητικό φόρτο ή να συνεπάγονται κά-

ποια αύξηση του κόστους σε σύγκριση με άλλα προϊόντα που επιτελούν την ίδια λει-

τουργία. 

 

Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό ΠΔΣ μπορεί να ληφθεί από την ιστοσελίδα: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm 

 

5. Εξεταζόμενα προϊόντα, χαρακτηριστικά και σχετικά κριτήρια 

 

Ένα κτίριο είναι ένα οργανικό σύστημα, του οποίου η απόδοση εξαρτάται από τις ροές ενέργειας. 

Με σωστή, καλομελετημένη και άριστη δημιουργική σχεδίαση των επιμέρους στοιχείων του, και 

λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδρασή τους, η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να μειωθεί ση-

μαντικά καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής του κτιρίου. Ένα παράλληλο βήμα στη διαδικασία προγραμ-

ματισμού είναι ο σχεδιασμός ενός ολόκληρου κτιρίου, των κατασκευαστικών του στοιχείων και 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm
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συστημάτων στήριξής του, τα οποία παράλληλα με την εξασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης 

της ενέργειας, δημιουργούν επίσης κατάλληλες και ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας και δια-

βίωσης. Οι Πράσινες Συμβάσεις στον τομέα των κτιρίων συνδυάζουν τις ενεργειακές και τις περι-

βαλλοντικές πτυχές με την ευημερία των ενοίκων. 

 

 

Σχήμα 12: Παράδειγμα μιας μέσης ενεργειακής ισορροπίας για μια τυπική μονοκατοικία (Πηγή: ZRMK) 

 

Το παραπάνω εκπαιδευτικό υλικό ΠΔΣ της ΕΕ σήμερα (2012) παρέχει τα κριτήρια και τα εργαλεία 

για: 

• Κατασκευές 

• Παράθυρα, πόρτες και τζάμια φεγγίτες 

• Θερμομόνωση 

• Σκληρές επενδύσεις δαπέδου 

• Πάνελ τοίχου 

• Συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού 

 

Δείτε: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακόμα και ο σωτερικός φωτισμός, ο εξοπλισμός πληροφορικής και άλλες εσωτερικές 

πηγές θερμότητας έχουν αντίκτυπο στην ενεργειακή απόδοση κτιρίων (εσωτερικά κέρδη, 

ψυκτικό φορτίο, τελική απαίτηση ενέργειας κ.λπ.), παρόλο που δεν υπολογίζονται ως "κλασικά" 

δομικά στοιχεία. 

 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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Όπως προαναφέρθηκε, τα κτίρια αποτελούνται από τόσα πολλά συστατικά στοιχεία - υλικά, 

προϊόντα και συστήματα - που θα ήταν αδύνατο να καλυφθούν όλα αυτά στην παρούσα οδηγία. 

Αντ 'αυτού, παρουσιάζονται ορισμένα σημαντικά στοιχεία, τα οποία συνήθως συνδέονται με πιο 

σημαντικά επενδυτικά κόστη (αλλά και κόστη λειτουργίας και συντήρησης). 

 
Παρ 'όλα αυτά, σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει κανείς να ακολουθήσει την αρχή της "τιμής των 

χρημάτων", με τον καθορισμό κατάλληλων κριτηρίων και την επιλογή μεταξύ των διαφόρων 

προσφορών. Αυτό ισχύει για παράδειγμα όταν αγοράζουμε ένα πλήρες σύστημα θέρμανσης ή 

μόνο βαλβίδες θερμοστάτη, ή όταν αποφασίζουμε για τα σχέδια για ένα εντελώς νέο κτίριο ή 

απλώς για την αντικατάσταση παραθύρων σε ένα υπάρχον. 
 
5.1  Θερμομόνωση 

Η μόνωση είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες για χαμηλή θέρμανση και ψύξη ενός 

κτιρίου (και επομένως και για αντίστοιχα χαμηλό λειτουργικό κόστος), καθώς και για υψηλή 

θερμική άνεση των χρηστών του. Δεν είναι εύκολο να συζητήσουμε για τη βέλτιστη θερμική 

προστασία των κτιρίων γενικά – καθώς αυτή εξαρτάται από τη φύση και το σκοπό του κτιρίου, το 

τοπικό κλίμα, τη θέση του κτιρίου από σκυρόδεμα και τον προσανατολισμό του στο χώρο. 

Ωστόσο, υπάρχουν τρεις βασικοί κανόνες, που πρέπει να ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση 

θερμικής προστασίας: υψηλό επίπεδο μόνωσης (χαμηλή τιμή U), ομοιομορφία της 

θερμομονωτικής στρώσης (πρόληψη από υλικές και κατασκευαστικές θερμογέφυρες), και 

αεροστεγής κατασκευή (πρόληψη από την συναγωγή θερμογεφυρών). Ακολουθώντας τις αρχές 

αυτές δεν θα πρέπει να εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα. Σημαντικές διαφορές και ειδικές 

καταστάσεις μπορούν, ωστόσο, να εμφανιστούν στο σχεδιασμό της μόνωσης υφιστάμενων 

κτιρίων, όπου κάποιοι πρόσθετοι περιορισμοί μπορεί να προκύψουν, για παράδειγμα, από τα 

κατασκευαστικά χαρακτηριστικά ή τις απαιτήσεις προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 

Η επιλογή των υλικών μόνωσης έχει μεγάλο εύρος και ως εκ τούτου υπάρχουν πολλές δυνατότη-

τες για τους αντίστοιχους τομείς χρήσης (για παράδειγμα: η μόνωση για ένα κελάρι πρέπει να 

έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τη μόνωση για εξωτερικούς τοίχους ή τη σοφίτα). Με την 

επιλογή του σωστού υλικού για συγκεκριμένο σκοπό, η ορθή μακροπρόθεσμη λειτουργία μιας 

κατασκευής καθώς και ολόκληρου του κτιρίου μπορεί να εξασφαλιστεί, και ο κίνδυνος πρόωρης 

επισκευής και αντίστοιχων δαπανών μπορεί να περιοριστεί. 

 

Ειδικά οι ακόλουθες πτυχές πρέπει να εξεταστούν κατά την επιλογή μόνωσης: 
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 Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ = λάμδα, το οποίο μετράται σε βατ ανά μέτρο 

ανά βαθμούς Κέλβιν, W / mK) και ο συντελεστής μετάδοσης θερμότητας (τιμή U, μετρά-

ται σε βατ ανά τετραγωνικό μέτρο ανά βαθμούς Κέλβιν, W/m2K) 

 χαρακτηριστικά διάχυσης υδρατμών  

 πυκνότητα, θλιπτική αντοχή, ικανότητα φόρτισης 

 περιβαλλοντικές επιπτώσεις: η ζήτηση ενέργειας για την παραγωγή, η δυνατότητα ανα-

κύκλωσης / διάθεσης και επανειλημμένη εφαρμογή (επαναχρησιμοποίηση), και άλλες 

παράμετροι, για παράδειγμα ορατές από δηλώσεις περιβαλλοντικού προϊόντος βασισ-

μένες στην ΑΚΖ (βλ. κεφάλαιο σχετικά με τις ετικέτες). 

 

Οι ίδιες γενικές αρχές για το σύνολο του κελύφους του κτιρίου πρέπει να εξεταστούν επίσης στη 

κάθε περίπτωση ενός ατομικού δομικού στοιχείου. Το πάχος, η διάθεση και η κατασκευή του 

θερμικού φακέλου του κτιρίου πρέπει να καθορίζονται για κάθε συγκεκριμένο παράδειγμα. 
 

 Εξωτερικοί τοίχοι 

Οι εξωτερικοί τοίχοι έχουν μέγιστο εμβαδόν μεταξύ όλων των στοιχείων κελύφους του κτιρίου, 

αν και δεν είναι απαραίτητα η πηγή των υψηλότερων θερμικών απωλειών των κτιρίων σε σχέση 

με άλλες κατασκευές. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των εξωτερικών τοίχων μπορεί να διαφέρει 

για διαφορετικούς τύπους υλικών, και για διαφορετικούς τύπους κτιρίων. Όσον αφορά τις 

ιδιαιτερότητες τους, το θερμομονωτικό υλικό και το πάχος του προστατευτικού στρώματος 

πρέπει να εξεταστεί. Για παράδειγμα, για θερμική προστασία ενός τοίχου σε επαφή με το 

έδαφος χρησιμοποιούνται διαφορετικά υλικά, όπως και για τον εξωτερικό τοίχο (πρόσοψη) 

πάνω από το έδαφος. Ή, για παράδειγμα ένα ελαφρύ προκατασκευασμένο κτίριο (πάνελ, τοίχο 

με ενδοσκελετό, με γέμιση...) έχει μια σειρά από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία δεν 

εμφανίζονται σε μαζική (μεγάλου βάρους) κατασκευή. Ειδικότερα, αεροστεγείς κατασκευές και 

περίτενχες λεπτομέρειες (π.χ. προετοιμασία της ίδιας της κατασκευής για εγκατάσταση 

παραθύρων και θυρών, σύνδεση μεταξύ θερμομόνωσης των εξωτερικών τοίχων και του πλαισίου 

του παραθύρου, κλπ.) φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη σημασία εδώ. 

 

Περισσότερο προφανή προβλήματα από την άποψη της φυσικής του κτιρίου  - ιδίως όσον αφορά 

την απαιτούμενη ακρίβεια στην υλοποίηση - μπορεί να περιμένει κανείς σε περιπτώσεις όπου η 

μόνωση είναι εγκατεστημένη στην εσωτερική πλευρά των εξωτερικών τοίχων: στην περίπτωση 

αυτή είναι πολύ πιθανό ότι  θα χρειαστεί ένα φράγμα υδρατμών και μια απόλυτη αεροστεγανό-

τητα όλων των αρμών, ενώ αυτό δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί στην πράξη. 

 

 



Οδηγός πράσινων προμηθειών  

Κτιρίων και Δομικών Υλικών  

 
 

27 
 

Σχήμα 15: Υπέρυθρη εικόνα πριν 

από την ανακαίνιση (ZRMK) 

Σχήμα 16: Υπέρυθρη εικόνα μετά 

την ανακαίνιση (BCEI ZRMK) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σοφίτα  

Η μόνωση ενός ταβανιού κάτω από μία μη θερμαινόμενη σοφίτα μπορεί να είναι από τους πιο 

αποδοτικούς και εύκολους τρόπους, από πλευράς κόστους, και από άποψη υλοποίησης για την 

εξοικονόμηση ενέργειας. Ως ένα βαθμό, μειώνει επίσης τον κίνδυνο της υπερθέρμανσης των 

δωματίων από κάτω, κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Και στις δύο περιπτώσεις, η θερμική άνεση 

στα δωμάτια από κάτω μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά. Η περίοδος απόσβεσης των επενδύσεων 

είναι πολύ σύντομη, συνήθως περίπου 2 χρόνια. Οι ίδιες αρχές εφαρμόζονται, φυσικά, και σε 

νέα κτίρια. 

 

Αν ο χώρος της σοφίτας αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ως χώρος μόνιμης εργασίας ή κατοικίας 

κάποια στιγμή στο μέλλον, είναι απαραίτητο να διαπιστωθεί αν είναι πιο λογικό και οικονομικά 

αποδοτικό να μονωθεί η οροφή πάνω από τη σοφίτα απευθείας. Όσον αφορά την ανακαίνιση 

υπάρχοντος κτιρίου, αυτό μπορεί να είναι ένα πολύ σύνθετο μέτρο, το οποίο απαιτεί τη συμμε-

τοχή των εμπειρογνωμόνων και την εις βάθος μελέτη των συνθηκών, οι οποίες θα επηρεάσουν 

την ανακαίνιση. 

 

 

 

 

 

 

 



Οδηγός Πράσινων Συμβάσεων 

Κτιρίων και Δομικών Υλικών 

 

 

28 
 

Σχήμα 18: Εξωτερική θερμομόνωση 
στέγης (home.howstuffworks.com) 

  

 

 

 

 

 

 

   
Διογκωμένη πολυστερίνη, τυπική και 

με πρόσμειξη γραφίτη Εξηλασμένη πολυστερίνη Γυαλί αφρού 

   

Πετροβάμβακας Υαλοβάμβακας Κυτταρίνη Χαλαρής πλήρωσης 

   

Ίνες ξύλου Χαλαρής πλήρωσης Ίνες βαμβακιού Πάνελ από ξύλινες ίνες 

Σχήμα 20: Ορισμένα από τα συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα θερμομονωτικά υλικά (ZRMK). 

 

 

5.2  Παράθυρα 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, τα παράθυρα έχουν υποστεί μια τεχνολογική επανάσταση. 

Παράθυρα και συστήματα υαλοπινάκων υψηλής ενεργειακής απόδοσης είναι πλέον διαθέσιμα, 

τα οποία μπορούν να μειώσουν δραματικά την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές. Έχουν 

μικρότερες απώλειες θερμότητας, λιγότερες διαρροές αέρα, και θερμότερες εσωτερικές 

επιφάνειες υαλοπινάκων. Όλα αυτά βελτιώνουν την άνεση και απομακρύνουν τους κινδύνους 

συμπύκνωσης στην εσωτερική επιφάνεια των υαλοπινάκων, εντός των φυσιολογικών προτύπων 

κατοίκησης. 

 

Σχήμα 19: Μόνωση του 
στρώματος της στέγης 
(ZRMK) 

http://home.howstuffworks.com/
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Σχήμα 22: Διατομή ένωσης 
σύγχρονου παραθύρου 
(ZRMK) 

 

Τα παράθυρα αποτελούνται από έναν αριθμό συστατικών, όπως το πλαίσιο, την επίστρωση γυα-

λιού, την  πλήρωση αερίου, και την επένδυση χαμηλών εκπομπών. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε ένα μεγάλο αριθμό συνδυασμών και υλικών. Ωστόσο, δεν είναι απεριόρισ-

τα. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του κτιρίου συνήθως ορίζει το σχήμα και το μέγεθος του παρα-

θύρου. Η κατασκευαστική σχεδίαση ενός παραθύρου εξαρτάται από τον σχεδιασμό αυτό,  καθώς 

και οι πιθανοί τρόποι τοποθέτησης και συναρμολόγησης, οι δυνατοί τρόποι ανοίγματος, το μέ-

γεθος του κάθε κουφώματος και πάνελ υαλοπίνακα, οι δυνατοί τύποι υλικού του παραθύρου και 

τα πιθανά υλικά του κουφώματος και πλαισίου. Επίσης, το επιθυμητό χρώμα μπορεί να είναι 

καθοριστικό όσον αφορά την επιλογή των υλικών. Πρόσθετα κριτήρια μπορούν για παράδειγμα 

να περιλαμβάνουν επίσης την προστασία από τις καιρικές επιδράσεις (υδρο- και αερο-

στεγανότητα) και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας. 

 

Όσο για τα αδιαφανή τμήματα του κελύφους του κτηρίο-

υ, τιμές U (συντελεστής μεταφοράς θερμότητας. W/m2K) 

για τα τζάμια (Ug) και ολόκληρο το παράθυρο (Uw) πρέ-

πει να εξεταστούν. Χαμηλότερες τιμές U σημαίνει μειω-

μένες απώλειες θερμότητας. Την ίδια στιγμή η θερμοκ-

ρασία της εσωτερικής επιφάνειας του εσωτερικού πίνακα 

αυξάνεται, βελτιώνοντας έτσι την θερμική άνεση. Παρ 

'όλα αυτά, επαρκώς υψηλές τιμές μετάδοσης για τη συ-

νολική ηλιακή ακτινοβολία και το ορατό φως (g, Τ), πρέ-

πει ταυτόχρονα να επιτευχθούν για να επιτρέψουν την 

αξιοποίηση των παθητικών ηλιακών κερδών, για την πα-

ροχή φυσικού φωτός και εσωτερικής οπτικής άνεσης, και 

τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για 

φωτισμό. 

 

Τα πιο σημαντικά κατασκευαστικά μέρη των παραθύρων είναι τα εξής: 

 

 Γυαλί/ σύστημα υαλοπίνακα 

- Μονωτικό γυαλί  

Διπλοί ή τριπλοί υαλοπίνακες είναι δυνατοί, όπου τέτοια  κατασκευή χωρίς γέμιση αερί-

ου και επίστρωση χαμηλών εκπομπών (τιμές U πάνω από 2,0 ή 2,5 W/m2K) σήμερα στις 

περισσότερες εθνικές ρυθμίσεις δεν θεωρείται ως επιτρεπτή επιλογή. 

 
- Υαλοπίνακες εξοικονόμησης ενέργειας  
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Διπλοί ή τριπλοί υαλοπίνακες παράθυρου είναι διαθέσιμοι. Διπλό γυαλί με θερμική 

προστασία έχει τουλάχιστον 50 - 60% καλύτερες μονωτικές ιδιότητες σε σύγκριση με το 

συνηθισμένο διπλό μονωτικό υαλοπίνακα. Μεταξύ των δύο υαλοπινάκων εισέρχεται ένα 

αδρανές αέριο, και το εσωτερικό τμήμα του τζαμιού επικαλύπτεται με μία επικάλυψη 

χαμηλών εκπομπών. Τυπικές τιμές U είναι 1,0 έως 1,3 W/m2K. Αυτή η τεχνολογία πλέον 

θεωρείται ως βασική επιλογή σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Τριπλοί υαλοπίνακες υψηλής απόδοσης παρουσιάζουν ακόμα καλύτερες μονωτικές ιδιό-

τητες, με τιμές U-από 0,4 έως 0,7 W/m2K, και είναι επομένως κατάλληλοι και για πρότυ-

πα παθητικού σπιτιού. Αυτές οι ιδιότητες επιτυγχάνονται με το συνδυασμό τριών υαλο-

πινάκων, δύο με επίστρωση χαμηλών εκπομπών και με ένα αδρανές  αέριο στο εσωτερι-

κό (Αργό, Κρυπτό). 

 

 Φασματικά επιλεκτικές επικαλύψεις 

Οι φασματικά επιλεκτικές επικαλύψεις είναι οπτικά σχεδιασμένες για να αντανακλούν συγκεκρι-

μένα μήκη κύματος, ενώ παραμένουν διαφανείς σε άλλα. Αυτές οι επικαλύψεις χρησιμοποιού-

νται συνήθως για να αντανακλούν το υπέρυθρο (θερμότητα) τμήμα του ηλιακού φάσματος, ενώ 

δέχονται ένα υψηλότερο τμήμα του ορατού φωτός. Βοηθούν να δημιουργηθεί ένα παράθυρο με 

χαμηλές τιμές U και χαμηλό συντελεστή θερμοπερατότητας, αλλά με υψηλή ορατή διαπερατότη-

τα. Τα συστήματα παραθύρων με φασματικά επιλεκτική επίστρωση μπορούν επίσης να φιλτρά-

ρουν τα επιβλαβή μήκη κύματος υπεριώδους ακτινοβολίας και να αυξήσουν τη διάρκεια ζωής 

των επίπλων στο δωμάτιο. 

 

 

 

 Πλαίσιο 

Τα υλικά πλαισίου παίζουν σημαντικό ρόλο στη συνολική θερμική απόδοση των παραθύρων. Τα 

PVC και ξύλινα κουφώματα έχουν καλύτερα θερμικά χαρακτηριστικά από τα πλαίσια κατασκευ-

ασμένα από μεταλλικά υλικά, λόγω της χαμηλότερης θερμικής αγωγιμότητάς τους. Αλλά είναι 

επίσης σημαντικό να λάβουμε υπόψη ορισμένα πρόσθετα ζητήματα, όταν επιλέγουμε τα υλικά 

του πλαισίου: την έκθεση στις καιρικές συνθήκες (βροχή, άνεμο, UV ακτινοβολία), τις 

δυνατότητες συντήρησης, τις μηχανικές απαιτήσεις, και άλλα παρόμοια. Υπάρχουν επίσης 

πλαίσια με συνδυασμούς υλικών για μια βελτιωμένη τιμή Uf , για παράδειγμα σκελετός από 

αλουμίνιο με μονωτική γέμιση, ξύλο με PU γέμιση, ξύλο-PU-μεταλλική κατασκευή (βλέπε Σχ. 22), 

και παρόμοια. 
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Σχήμα 23: Ενεργειακά αποδοτικά παράθυρα 

επιτρέπουν τη δημιουργική διαμόρφωση των 

κτιρίων (ZRMK) 

Τα σύγχρονα παράθυρα καλύπτουν ολόκληρη την περι-

οχή της φυσικής του κτιρίου. Όσον αφορά τα παράθυρα 

μιλάμε για το φως, τον ήχο και τη θερμική άνεση ενός 

δωματίου, την ποιότητα του εσωτερικού αέρα, την 

προστασία από ατμοσφαιρικές επιπτώσεις και ψυχο-

σωματικές επιπτώσεις. Με τόσο υψηλές βασικές απαι-

τήσεις αναμένεται επίσης και υψηλότερο κόστος επέν-

δυσης. Ωστόσο, θα πρέπει να αξιολογούνται λαμβάνον-

τας υπόψη όλες τις θετικές επιπτώσεις τους, όχι μόνο 

τις οικονομικής φύσεως (αύξηση του προσδόκιμου χρό-

νου ζωής και χαμηλότερο κόστος συντήρησης, μείωση 

της ζήτησης ενέργειας για θέρμανση και εν μέρει για 

ψύξη, επαρκές επίπεδο φυσικού φωτισμού, και, κατά 

συνέπεια, μείωση της ζήτησης για τεχνητό φωτισμό), 

όπως η καλή ηχομόνωση, ο έλεγχος αντηλιάς, τα κατάλληλα επίπεδα φυσικού φωτισμού, και 

μαζί με αυτά και ένα βελτιωμένο επίπεδο των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας όσον αφορά τη 

θερμική, οπτική, ακουστική και άνεση. Αυτό είναι κάτι που δυστυχώς συχνά ξεχνιέται όταν κανε-

ίς ετοιμάζει μια οικονομική ανάλυση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των διαφόρων επιλο-

γών. 

 
5.3  Αεροστεγανότητα 

Ένα αεροστεγές κέλυφος κτιρίου και ένα υψηλό επίπεδο μόνωσης αποτελούν προϋποθέσεις για 

μια ενεργειακά αποδοτική κατασκευή κτιρίου. Ενώ η μόνωση μειώνει τις απώλειες θερμότητας, 

μία αεροστεγής κατασκευή (πρόληψη της συναγωγής  θερμογεφυρών) διασφαλίζει ότι δεν υ-

πάρχουν ανησυχητικά ρεύματα αέρα να θέσουν σε κίνδυνο ένα άνετο μικροκλίμα δωματίου, 

καθώς και ότι ορισμένα δομικά στοιχεία ή μέρη τους δεν ψύχονται άνισα, κάτι που μπορεί να 

προκαλέσει συμπύκνωση στην επιφάνεια και την ανάπτυξη μούχλας. 

 

Αρκετές δοκιμές βοηθούν να καθοριστεί το επίπεδο της αεροστεγανότητας, η αποκαλούμενη 

δοκιμασία ‘Door blower’ είναι η πιο κοινή. Η βασική αρχή είναι να μετρηθεί ο ωριαίος ρυθμός 

εναλλαγής του αέρα (ΡΕΑ), λόγω χαλαρών στοιχείων κελύφους (ρωγμές στο κέλυφος του κτιρίο-

υ), η οποία γίνεται με ειδικό εξοπλισμό σε προδιαγεγραμμένα επίπεδα πίεσης. Στην πλειοψηφία 

των "κλασικών" σπιτιών ένας ΡΕΑ μεταξύ 1 και 3 θα πρέπει να αναμένεται, ενώ κριτήρια χαμηλής 

κατανάλωσης ενέργειας και παθητικά κριτήρια ορίζουν αυτά τα επίπεδα πολύ κάτω από 1. 

 

Από την άλλη πλευρά, ένα σημαντικό πράγμα για να θυμάστε είναι ότι όσο πιο αεροστεγανό 
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Σχήμα 25: Συμπύκνωση στην εσω-

τερική επιφάνεια του υαλοπίνακα 

ως συνέπεια  πολύ υψηλού ποσοσ-

τού σχετικής υγρασίας στο δωμάτιο 

(ZRMK) 

είναι ένα κτίριο, τόσο περισσότερη φροντίδα πρέπει να ληφθεί για να εξασφαλιστεί επαρκής 

ελεγχόμενος εξαερισμός των εσωτερικών χώρων ώστε να αποφευχθεί η υπερβολική αύξηση της 

υγρασίας του αέρα και να διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο της ποιότητας του εσωτερικού 

αέρα (πρόληψη ‘μπαγιάτικου’ αέρα στους εσωτερικούς χώρους). 

 

Ένα από τα πιο κοινά προβλήματα σχετίζεται με την ανακαίνιση 

των υπαρχόντων κτιρίων, είτε με επιπλέον σφράγιση των 

υπαρχόντων παραθύρων είτε με την εγκατάσταση νέων με 

υψηλό επίπεδο αεροστεγανότητας: εκατοντάδες κτίρια σε όλη 

την Ευρώπη επηρεάστηκαν από την ανάπτυξη μούχλας, επειδή οι 

χρήστες των κτιρίων δεν προσάρμοσαν τα πρότυπα εξαερισμού 

στις νέες συνθήκες. 

 

 

 

 

 

 

 
5.4  Συστήματα εξαερισμού 

 Για ένα υγιές και άνετο κλίμα δωματίων, ο τακτικός 

ελεγχόμενος εξαερισμός είναι απαραίτητος. Η ζήτηση 

για φρέσκο αέρα εξαρτάται από τον αριθμό των ατόμων, 

τις δραστηριότητες και τα πρότυπα χρήσης ενός συγκεκ-

ριμένου δωματίου. Ο ΡΕΑ (βλ. προηγούμενη παράγρα-

φο) σε συνθήκες διαβίωσης και σε χώρους εργασίας 

πρέπει κατά κανόνα να μην πέσει κάτω από 0,5 (ή, 15 m3 

φρέσκου αέρα ανά άτομο ανά ώρα). Εθνικοί και τοπικοί 

κανονισμοί και κώδικες διέπουν συνήθως τις ελάχιστες 

απαιτήσεις αερισμού με λεπτομερή τρόπο.  

 

Ο παρατεταμένος αερισμός με ένα παράθυρο σε κεκλιμένη θέση («Ventus») ή μόνο με μερικώς 

ανοιχτό παράθυρο σε ψυχρότερες περιόδους δεν είναι σωστός. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η κίνηση 

του αέρα είναι αργή και δεν φθάνει θύλακες αέρα σε απομακρυσμένες περιοχές, ενώ από την 

άλλη μεριά παρατηρείται υπόψυξη των δομικών στοιχείων κοντά σε παράθυρα. Αυτό μπορεί να 

Σχήμα 24: Ετοιμάζοντας το 
τεστ Door Blower (ZRMK) 
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οδηγήσει σε συμπύκνωση των υδρατμών στην επιφάνεια από τον αέρα. Η διαρκής επανάληψη 

αυτού του μοτίβου αερισμού μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη μούχλας. Είναι ιδιαίτερα ση-

μαντικό ότι η επαρκής ροή αέρα επιτρέπεται σε όλο το μήκος των εσωτερικών επιφανειών των 

κτιριακών κατασκευών.  

 

Ένα μεγάλο μέρος των προαναφερθέντων προβλημάτων μπορούν να 

εξαλειφθούν με τη χρήση μηχανικού αερισμού (τοπική ή κεντρική), 

αν είναι δυνατόν με ανάκτηση θερμότητας. Έτσι, είναι εξασφαλισμέ-

νη επαρκής ανταλλαγή αέρα και ταυτόχρονα οι απώλειες εξαερισ-

μού μειώνονται. Το εν λόγω σύστημα μπορεί να ρυθμίζει αυτόματα 

την ποσότητα του αέρα εισροής. 

 

Η εγκατάσταση ελεγχόμενου εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας 

μειώνει σημαντικά τις συνολικές απώλειες θερμότητας. Σε καλά 

μονωμένα κτίρια, οι απώλειες αερισμού συνήθως έχουν το μεγα-

λύτερο μερίδιο. Τα σύγχρονα συστήματα μπορούν να εξοικονομή-

σουν περισσότερο από το 75% της θερμότητας που διαφορετικά 

θα χανόταν από τον φυσικό αερισμό μέσω ανοικτών παραθύρων. 

Μια άλλη επιλογή, λιγότερο ενεργειακά αποδοτική όμως, αλλά πολύ αποτελεσματική όσον αφο-

ρά την παροχή κατάλληλου μικροκλίματος είναι το αποκαλούμενο υγρο-λογικό σύστημα, όπου η 

εισαγωγή φρέσκου αέρα ρυθμίζεται από καταπακτές πάνω από το παράθυρο ή στον εξωτερικό 

τοίχο, οι οποίες ανοιγοκλείνουν αυτόματα ανάλογα με το  επίπεδο της υγρασίας του εσωτερικού 

αέρα. Ειδικά υλικά ενσωματωμένα στο σύστημα διαστέλλονται καθώς η υγρασία αρχίζει να αυ-

ξάνεται, και η καταπακτή αρχίζει να ανοίγει. 

 

Η εγκατάσταση ενός μηχανικού συστήματος αερισμού δεν είναι πάντα δυνατή. Σε υπάρχοντα 

κτίρια, ένα κεντρικά συστήματα συνήθως δεν μπορούν  να πραγματοποιηθούν. Ως εκ τούτου 

μπορούμε να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε τοπικά συστήματα (ατομικές μονάδες μηχανι-

κού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας). Και εδώ μπορούν να εμφανιστούν περιορισμοί. Για 

παράδειγμα, λόγω της κατασκευής των εξωτερικών τοίχων, λόγω του είδους των πάνελ πρόσο-

ψης ή των απαιτήσεων της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 

Σχήμα 26: Τοπική μονάδα 

αερισμού με ανάκτηση 

θερμότητας (Με ευγένεια 

του JSS MOL και Β. Jerman) 
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Σχήμα 27: Αριστερά, φωτογραφία ενός κτιρίου του 1970 μετά από ανακαίνιση, προσθήκη θερμομόνωσης 

και αντικατάσταση των παραθύρων. Ορατές είναι οι είσοδοι και έξοδοι αέρα των επιμέρους μονάδων 

μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας. Δεξιά, υπέρυθρη φωτογραφία (ZRMK) 

 
5.5  Αντλίες για το σύστημα θέρμανσης και την κυκλοφορία ζεστού νερού 

Οι αντλίες βοηθούν στη μεταφορά ζεστού νερού από το σύστημα θέρμανσης στα καλοριφέρ. 

Επιπλέον, τα περισσότερα από τα κτίρια έχουν εγκατεστημένες αντλίες κυκλοφορίας ζεστού νε-

ρού, έτσι ώστε η παροχή ζεστού νερού να είναι εγγυημένη με το άνοιγμα της βρύσης. Οι αντλίες 

μπορεί να χρησιμοποιούν πολλή ηλεκτρική ενέργεια, και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να αγνοη-

θούν κατά τον υπολογισμό των ενεργειακών ροών. Πολύ συχνά οι αντλίες είναι μεγάλου μεγέ-

θους και λειτουργούν στο υψηλότερο επίπεδο. Ακόμα και μέχρι το 80% της ενέργειας και του 

κόστους μπορεί να εξοικονομηθεί με την εγκατάσταση σύγχρονων αντλιών, σχεδιασμένων για 

συγκεκριμένες ανάγκες και χρήση. 

 

 
5.6  Ηλιακό ζεστό νερό και θέρμανση 

Όλα τα ηλιακά θερμικά συστήματα λειτουργούν με 

την ίδια βασική αρχή: τη συλλογή της ηλιακής ακτι-

νοβολίας και τη μεταφορά θερμότητας μέσω ενός 

μέσου μεταφοράς θερμότητας. Το μέσο μεταφοράς 

θερμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα, π.χ. 

παραγωγή ζεστού νερού, ή έμμεσα χρησιμοποιώ-

ντας ένα εναλλάκτη θερμότητας. Υπάρχουν διαφο-

ρετικοί τύποι ηλιακών συλλεκτών διαθέσιμοι. 

 

Σχήμα 28: Ηλιακός συλλέκτης (ZRMK) 
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- Συλλέκτης χωρίς γυάλινη κάλυψη / προστασία («απορροφητές πισίνας") 

Οι απορροφητές πισίνας κατασκευάζονται συνήθως από πλαστικό μαύρου χρώματος. Λόγω της 

περιορισμένης τους επίδοσης, χρησιμοποιούνται συνήθως μόνο για τη θέρμανση του νερού στις 

πισίνες. 

 
- Επίπεδοι συλλέκτες 

Αυτοί οι συλλέκτες αποτελούνται συνήθως από τον απορροφητή, το πλαίσιο, τη μόνωση και ένα 

διαφανές κάλυμμα (γυαλί). Το γυαλί μεταδίδει την ηλιακή ακτινοβολία προς τον απορροφητή 

(επικαλυμμένη μεταλλική πλάκα). Ο απορροφητής μετασχηματίζει την ενέργεια ακτινοβολίας σε 

θερμότητα. 

 
- Απορροφητής σωλήνων κενού 

Με αυτό το είδος συλλέκτη, ο απορροφητής βρίσκεται μέσα στους γυάλινους σωλήνες κενού. Οι 

απώλειες θερμότητας σε ένα τέτοιο σύστημα μπορούν να μειωθούν στο ελάχιστο. Οι απορροφη-

τές σωλήνων κενού έχουν μια υψηλή απόδοση σε σημαντικές διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ 

του απορροφητή και του περιβάλλοντος, αλλά είναι πιο ακριβοί από τους επίπεδους συλλέκτες.  

 
- Δεξαμενή αποθήκευσης ζεστού νερού  

Με τη δεξαμενή αποθήκευσης  ζεστού νερού, η ενέργεια μπορεί να συσσωρευτεί για περιόδους 

με λιγότερη ηλιακή ακτινοβολία. Επομένως ο όγκος του δοχείου θα πρέπει να είναι περίπου δύο 

ή τρεις φορές μεγαλύτερος της ημερήσιας κατανάλωσης ζεστού νερού. Στο χαμηλότερο μέρος 

της δεξαμενής αποθήκευσης ζεστού νερού, η θερμότητα από τον ηλιακό συλλέκτη μεταφέρεται 

στο νερό μέσω ενός εναλλάκτη θερμότητας. 

 
- Σχεδιασμός συστημάτων ηλιακής ενέργειας 

Προσεκτικός σχεδιασμός θα πρέπει να γίνει για κάθε ατομική τοποθεσία και κάθε συγκεκριμένο 

είδος χρήσης. Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων αυτών εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα 

της ηλιακής ακτινοβολίας, τον προσανατολισμό και την κλίση των απορροφητών, τη σκιά και το 

μέγεθος των δεξαμενών αποθήκευσης ζεστού νερού. 

 
5.7  Συστήματα θέρμανσης με βιομάζα 

Η βιομάζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση, την παραγωγή ζεστού νερού, τη θέρμαν-

ση για τις τεχνολογικές διαδικασίες και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα σύγχρονα συσ-

τήματα θέρμανσης με βιομάζα παρέχονται σε πολλές διαφορετικές περιοχές της απόδοσης και 
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Figure 30: Wood chips (ρινίσματα 
ξύλου)(www.reuserinc.com) 

 

 

των τεχνολογιών. Ανάλογα με το καύσιμο μπορούν να διαιρεθούν σε συστήματα θέρμανσης με 

pellet και τα συστήματα θέρμανσης με ρινίσματα ξύλου. 

 

Συστήματα θέρμανσης με pellet 

 Τα Pellets παράγονται κυρίως από μη επεξεργασμένα 

υπολείμματα ξύλου από τη βιομηχανία της βιομάζας, όπως το 

πριονίδι. Αυτά συμπιέζονται σε υψηλή πίεση χωρίς προσθήκη 

χημικών συνδετικών παραγόντων. 

                                                                                                                     Σχήμα 29: Pellets 

Σε συστήματα κεντρικής θέρμανσης, τα pelletς μεταφέρονται στο λέβητα κεντρικής θέρμανσης 

αυτόματα. Μια αποθήκη pellet συνδέεται με τον λέβητα με ένα σύστημα μεταφοράς (σύστημα  

μηχανικής τροφοδοσίας) ή με ένα σύστημα αναρρόφησης (πνευματικό σύστημα τροφοδοσίας), 

επομένως τα pellets μπορούν να μεταφέρονται στο λέβητα με έναν πλήρως αυτοματοποιημένο 

τρόπο.  

 

Με ένα μηχανικό σύστημα τροφοδοσίας το δωμάτιο αποθήκευσης των pelletς πρέπει να βρίσκε-

ται δίπλα στο λεβητοστάσιο. Ένα σύστημα μεταφοράς είναι η φθηνότερη επιλογή, στις περισσό-

τερες περιπτώσεις. Το σύστημα μεταφορικής με ιμάντα μεταφέρει τα pelletς μέσω ενός μηχα-

νισμού στο θάλαμο καύσης, ή σε ένα δοχείο υπερχείλισης και από εκεί στο θάλαμο καύσης. Με 

ένα πνευματικό σύστημα τροφοδοσίας, ένα σύστημα μεταφοράς συνδέεται με ένα σύστημα 

αναρροφήσεως. Το δοχείο υπερχείλισης βρίσκεται στο λεβητοστάσιο και επομένως η αποθήκη 

pellet μπορεί να έχει μια απόσταση μέχρι 20 m από το λεβητοστάσιο και μπορεί ακόμη και να 

τοποθετηθεί έξω. Με το σύστημα αναρρόφησης τα pelletς μεταφέρονται από το σύστημα μετα-

φορέα στο δοχείο υπερχείλισης. 

Ένα σύστημα θέρμανσης με pellet έχει συνήθως αυτόματη ανάφλεξη και ένα ανεμιστήρα για να 

πάρει την απαραίτητη ροή. Χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό - ένα αισθητήρα λάμδα - η παρο-

χή αέρα μπορεί να μετρηθεί. 

 

Συστήματα θέρμανσης με ρινίσματα ξύλου 

 Τα ρινίσματα ξύλου είναι μηχανικά κομμένο ξύλο 

διαφορετικού μεγέθους σε ροκανίδια. Τα κυριότερα 

ποιοτικά κριτήρια είναι η πυκνότητα (βάρος), το 

μέγεθος του ρινίσματος και η περιεκτικότητα σε 

υγρασία. Η καύση των ροκανιδιών γίνεται με 

αυτόματη τροφοδοσία τους μέσω ενός συστήματος 

http://www.reuserinc.com/
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μεταφορέα από το χώρο αποθήκευσης. Η καύση γίνεται είτε με ένα φούρνο διπλού θαλάμου, 

είτε με φούρνο που το καύσιμο τοποθετείται από κάτω, είτε με  κλίβανο υψηλών θερμοκρασιών.  

 

Το μέγεθος της αποθήκης ρινισμάτων θα πρέπει να προσαρμοστεί στην ετήσια ζήτηση των καυ-

σίμων και στον καθορισμένο αριθμό των πληρώσεων ανά έτος. 

 

Συστήματα θέρμανσης με κορμούς ξύλου – Συστήματα καρμπιρατέρ με ξύλο 

Τα συστήματα καρμπυρατέρ με ξύλο σε συνδυασμό με την προσωρινή αποθήκευση εξασφαλίζο-

υν υψηλή άνεση χειρισμού και καλή ρύθμιση των επιδόσεων. Οι απαιτήσεις τους είναι ένας με-

γάλος θάλαμος πλήρωσης, ξηρά κούτσουρα και ένα ρυθμιστικό διάλυμα με 10-πλάσια περιεκτι-

κότητα (σε λίτρα νερού) του θαλάμου πλήρωσης του λέβητα. 

 
5.8  Ψύξη των Κτιρίων 

Σε πολλές χώρες, η θέρμανση δεν είναι η μόνη ή ακόμη και η κύρια πηγή των ενεργειακών ροών 

σε ένα κτίριο. Συνεπώς τα κτήρια πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε η ανάγκη για 

ψύξη το καλοκαίρι να ελαχιστοποιείται. Κατά τη φάση σχεδιασμού πρέπει κατ 'αρχάς να ληφθο-

ύν υπόψη όλες οι πιθανές παθητικές λύσεις για το πρόβλημα της επιπρόσθετης ψύξης των κτι-

ρίων. Όταν οι παθητικές λύσεις δεν είναι επαρκείς, τότε μπορεί κανείς να προγραμματίσει μηχα-

νική ψύξη. 

 

Η θερμική άνεση σε κτίρια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι σήμερα μια αναγνωρισμένη 

ανάγκη, που συμβάλλει στην ποιότητα της ζωής και την παραγωγικότητά της. Ο στόχος της με-

θοδολογίας της βιώσιμης άνεσης το καλοκαίρι είναι η παροχή σε νέα και υπάρχοντα κτίρια ακρι-

βώς τη θερμική άνεση που χρειάζονται σε χαμηλές ή μηδενικές καταναλώσεις συμβατικής ενέρ-

γειας. Αυτό προϋποθέτει την επιλογή της βέλτιστης διαδρομής, η οποία ελαχιστοποιεί τον κύκλο 

ζωής της κατανάλωσης ενέργειας σε προσιτό καθαρό κόστος, από μια ποικιλία τεχνολογικών ή 

σχεδιαστικών επιλογών, που κυμαίνονται από αρχιτεκτονικές επιλογές μέχρι και συσκευές.  
 

Το κόστος πρέπει να αναλυθεί χρησιμοποιώντας την προσέγγιση του κύκλου ζωής (ΚΚΖ), λαμβά-

νοντας υπόψη όχι μόνο τη μείωση των λειτουργικών εξόδων λόγω της μείωσης της κατανάλωσης 

ενέργειας, αλλά και την αποφυγή του κόστους κεφαλαίων που συνδέονται με επενδύσεις σε 

μεγάλα συστήματα ψύξης, με τη μείωση του κόστους συντήρησης, και, τελικά, υπολογίζοντας  τη 

πλεονάζουσα διαθέσιμη επιφάνεια (και χώρο) που, υπό άλλες προϋποθέσεις θα χρησιμοποιού-

νταν από μηχανήματα. Η μειωμένη πολυπλοκότητα του συστήματος, δηλαδή πιο φιλικά συστή-
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ματα ψύξης, είναι για τους χρήστες ένα άυλο πλεονέκτημα. Η μείωση της κατανάλωσης ενέργει-

ας για ψύξη, φυσικά, μειώνει επίσης τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
 

Η βιώσιμη άνεση το καλοκαίρι μπορεί να επιτευχθεί εάν ληφθούν υπ’ όψη τα ακόλουθα βήματα 

κατά το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ενός κτιρίου: 

 Καθορισμός στόχων θερμικής άνεσης ρητά, χρησιμοποιώντας το μοντέλο της Προσαρ-

μοστικής Άνεσης όπου αυτό είναι δυνατό. 

 Παρέμβαση στη διάταξη και στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντα χώρου του κτιρίου 

που επηρεάζουν την άνεση το καλοκαίρι. 

 Έλεγχος και μείωση των θερμικών κερδών μέσω του κελύφους του κτιρίου και της εξω-

τερικής του επιφάνειας. 

  Μείωση των εσωτερικών κερδών θερμότητας. 

 Χρήση παθητικών μεθόδων ψύξης όσον αφορά την αφαίρεση της πλεονάζουσας ενέρ-

γειας από το κτίριο, για παράδειγμα ψύξη με εξάτμιση, ψύξη με ακτινοβολία, νυχτερι-

νός εξαερισμός, εναλλάκτες θερμότητας εδάφους - αέρα, ανιχνευτές, ψύξη υπόγειων 

υδάτων/υδάτων θάλασσας/ποταμού/λίμνης, πύργοι ψύξης . 

 Χρήση ηλιακά υποβοηθούμενων ψυκτικών εγκαταστάσεων. Υπάρχουν αρκετές διαθέ-

σιμες τεχνολογίες όπου η ηλιακή ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να οδηγήσει 

στη διαδικασία ψύξης, αντί της ηλεκτρικής ενέργειας. Η βασική αρχή πίσω από θερμικά 

οδηγούμενη ψύξη είναι μια θερμοχημική διαδικασία ρόφησης: μια υγρή ή αέρια ουσία, 

είτε είναι συνδεδεμένη με ένα στερεό, εξαιρετικά πορώδες υλικό (προσρόφηση) είτε 

λαμβάνεται από ένα υγρό ή στερεό υλικό (απορρόφηση). 

 

Σχήμα 31: Βασική δομή ενός συστήματος ηλιακού κλιματισμού 
(http://www.solarserver.de/solarmagazin/anlage_0308_e.html) 

 
 Αν εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η επίτευξη των δηλωμένων στόχων άνεσης, χρησι-

μοποιήστε συμβατικές  εγκαταστάσεις  ενεργούς ψύξης υψηλής απόδοσης (συστήματα 

αέρα, συστήματα αέρα-νερού, συστήματα νερού, ψυκτικά συστήματα ...). Τα ενεργά 

http://www.solarserver.de/solarmagazin/anlage_0308_e.html
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συστήματα ψύξης μπορούν να οριστούν ως ο αντίθετος τρόπος των παθητικών συστημά-

των ψύξης. Σε ενεργά συστήματα ψύξης, το κύριο ψυχρό μέσου παράγεται από μηχανι-

κές συσκευές, οι οποίες καταναλώνουν σημαντικά ποσά συμβατικής ενέργειας. Στα πα-

θητικά συστήματα ψύξης, η κατανάλωση συμβατικής ενέργειας εμφανίζεται μόνο σε 

σχετικά μικρές ποσότητες που προκαλείται από τη λειτουργία του βοηθητικού μηχανο-

λογικού εξοπλισμού, όπως αντλίες νερού και ανεμιστήρες. 

 Εκπαίδευση των διαχειριστών των κτιρίων σχετικά με το πώς να συμπεριφέρονται στο 

εσωτερικό του κτιρίου και πώς να χρησιμοποιούν και να παρακολουθούν την απόδοση, 

να λειτουργούν και να συντηρούν σωστά το κτίριο. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Υπάρχουν πολλά άλλα ΟΧΕ και ΑΠΕ υλικά, συστήματα και τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες, τα 

οποία μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, ανάλογα με την πρακτική περίπτωση: διά-

φοροι τύποι αντλιών θερμότητας και γεωθερμικών ανιχνευτών, συνδυασμοί ηλιακών συστημά-

των, φωτοβολταϊκά συστήματα, μικρά ποσά αιολικής ενέργειας, και άλλα. Η τεχνική και οικονο-

μική τους σκοπιμότητα θα πρέπει να λάβει υπ’ όψη- όπως γίνεται και με αυτά που περιγράφηκαν 

παραπάνω -  όλες τις σχετικές οριακές συνθήκες. Η λεπτομερής περιγραφή υπερβαίνει το πεδίο 

εφαρμογής και τον όγκο της παρούσας οδηγίας, ωστόσο πρακτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες 

από τους κατασκευαστές, τους μηχανικούς, καθώς επίσης και από ειδικές σελίδες στο internet. 

 

6. Σχετικές ευρωπαϊκές σημάνσεις 

Πολύτιμες πηγές για πράσινα κριτήρια είναι τα διάφορα συστήματα οικολογικής σήμανσης για 

δομικά προϊόντα και υπηρεσίες. Ωστόσο, δεν είναι εύκολο να τεθούν κοινοί ή ίσοι δείκτες για 

όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν διαφορετικά κλίματα και διαφορετικές μέθο-

δοι για τον υπολογισμό της ενεργειακής απαίτησης των κτιρίων ή των ποσοτικών πράσινων δεικ-

τών. Υπάρχουν επίσης διαφορετικοί κοινωνικοί και παραδοσιακοί παράγοντες που επηρεάζουν 

τα κριτήρια αυτά. Οι διαφορετικοί τρόποι κατασκευής, η διαθεσιμότητα βιώσιμων υλικών, κλπ. 

κάνουν δύσκολο το να οριστεί μια κοινή μεθοδολογία για τη μέτρηση της βιωσιμότητας στον 

τομέα των κατασκευών και να τεθούν κριτήρια για τις Πράσινες Συμβάσεις. Σε ορισμένες χώρες 

υπάρχει επίσης έλλειψη δεδομένων σχετικά με την Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) και το Κόστος 

Κύκλου Ζωής (ΚΚΖ), και ως εκ τούτου είναι δύσκολο να εδραιωθεί αυτή η προσέγγιση για τη δη-

μιουργία εφαρμογών Πράσινων Συμβάσεων. 

 

Τα πιο σημαντικά ενεργειακά και περιβαλλοντικά σήματα περιγράφονται εν συντομία στην ακό-
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λουθη ενότητα. Τα οικολογικά σήματα στον τομέα των κτιρίων ως επί το πλείστον καλύπτουν 

μόνο τα προϊόντα του κτιρίου και όχι τα ίδια τα κτίρια ως ένα σύνολο. Σε πολλές χώρες υπάρχουν 

ορισμένα πρόσθετα εθνικά σήματα. 

 
Μια καλή επισκόπηση των οικολογικών σημάτων που σχετίζονται με την κατασκευή, τα κτίρια, 
και τα προϊόντα κτιρίου βρίσκεται σε αυτό το site: 
http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/?st=category, building_products . 
 

Η έκθεση ανασκόπησης για τις ΠΔΣστον τομέα των κατασκευών, που ετοιμάστηκε ως μέρος του 

υλικού εκπαίδευσης για τις ΠΔΣ περιέχει επίσης ένα κεφάλαιο για τα διεθνή και εθνικά σήματα. 

Τα ακόλουθα αναλύονται και συγκρίνονται: 

• Διεθνή: οικολογικό σήμα της ΕΕ και Nature Plus 

• Εθνικά: Nordic Swan, Blue Angel, IBO Quality Mark, οικολογικό σήμα Αυστρίας,  Ουγγαρίας, και 

Oλλανδίας  

 

Εκτός από τις δύο αυτές ομάδες, παρουσιάζονται επίσης τα σήματα των προϊόντων ξύλου και τα 

διεθνή και εθνικά σήματα αξιολόγησης κτιρίου. 

Μπορείτε να κατεβάσετε την έκθεση δωρεάν από αυτό το σύνδεσμο: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_background_report.pdf 

 
Μερικά από τα σημαντικά σήματα παρουσιάζονται επίσης στην παρούσα οδηγία στις επόμενες 
παραγράφους.  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_background_report.pdf
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6.1  Το οικολογικό σήμα της ΕΕ 

Το σχέδιο του οικολογικού σήματος της ΕΕ εισήχθη στην ΕΕ το 1992. 

Είναι ένα σήμα που απονέμεται σε προϊόντα που πληρούν ένα 

πλήρες σύνολο κριτηρίων. Οι κατασκευαστές, οι διανομείς και οι 

λιανοπωλητές κάνουν εθελοντικά αίτηση για την απονομή 

οικολογικού σήματος της ΕΕ. Τα κριτήρια του οικολογικού σήματος 

ορίζονται για κάθε τύπο προϊόντος με ειδικές αποφάσεις της 

Επιτροπής. 

Ιστοσελίδα:  

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm  

http://www.eco-label.com 

Στόχος: 

Ο στόχος του οικολογικού σήματος της ΕΕ είναι να ενθαρρύνει τους κατασκευαστές να χρησιμο-

ποιούν περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές 

ρύπων και να διατεθούν στην αγορά υψηλής ενεργειακής απόδοσης και επιδόσεων  προϊόντα. 

 

Ομάδες σχετικών προϊόντων: 

  σκληρές, μαλακές και ξύλινες επενδύσεις δαπέδων, 

  εσωτερικές και εξωτερικές μπογιές και  βερνίκια, 

  αντλίες θερμότητας. 

 

Ίδρυμα Απονομής και κριτήρια: 

Το οικολογικό σήμα της ΕΕ χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης 

(EUEB) και έχει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όλων τα κρατών μελών της ΕΕ και του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Τα κριτήρια για το οικολογικό σήμα της ΕΕ βασίζονται 

στις επιπτώσεις του προϊόντος στο περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής του, και περιλαμβάνουν 

εκείνα που χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί εάν ένα προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση. 

Επιπλέον βασίζονται  στην εξόρυξη των πρώτων υλών πριν την  κατασκευή της συσκευής, και στη 

διάθεσή τους, την επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωσή τους, αφού η συσκευή φτάσει στο τέλος 

της ωφέλιμης ζωής της. Περιλαμβάνουν επίσης την ενέργεια που χρησιμοποιούν οι κατασκευασ-

τές για την παραγωγή της συσκευής, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των χρηστών. 

 

 

http://www.eco-label.com/
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Μηχανισμοί ελέγχου: 

Όλα τα προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήμα ελέγχονται από ανεξάρτητους αρμόδιους φο-

ρείς για τη συμμόρφωση με τα κριτήρια. Το λογότυπο του οικολογικού σήματος της ΕΕ δείχνει ότι 

το συγκεκριμένο μοντέλο έχει αξιολογηθεί ανεξάρτητα και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα 

περιβαλλοντικά κριτήρια που καλύπτουν όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του. 

 

Χρεώσεις: 

Το τέλος αίτησης και τα ετήσια τέλη εφαρμόζονται από τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Το τέλος αί-

τησης καλύπτει τα έξοδα διεκπεραίωσης της αίτησης με ελάχιστη τιμή τα 300 ευρώ και μέγιστη 

τα 1.300 Ευρώ. Τα ετήσια τέλη για τη χρήση του οικολογικού σήματος ισούνται με το 0,15% του 

ετήσιου όγκου των πωλήσεων του προϊόντος εντός της Κοινότητας, από το ελάχιστο των 500 

ευρώ ως το μέγιστο των 25.000 Ευρώ ανά ομάδα προϊόντων ανά αιτούντα. Μείωση 25% για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους αιτούντες από αναπτυσσόμενες χώρες και 15% για τις επιχε-

ιρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο EMAS ή πιστοποιημένες κατά ISO 14001. Επιπλέον μειώ-

σεις είναι δυνατές μέσω του σχετικού εθνικού αρμόδιου φορέα. 

 

Σημασία στην αγορά: 

Στις αρχές του 2009, το οικολογικό σήμα απονεμήθηκε σε περισσότερες από 750 εταιρείες για τα 

προϊόντα τους. Η Ιταλία και η Γαλλία έχουν το μεγαλύτερο αριθμό κατόχων οικολογικού σήμα-

τος, με περισσότερες από 240 και 140 άδειες αντίστοιχα. Ακολουθούν η Δανία και η Γερμανία, 

που διαθέτουν πάνω από 50 άδειες η κάθε μια. Μέχρι το τέλος του 2008, το οικολογικό σήμα 

απονεμήθηκεσε περίπου 3000 προϊόντα και υπηρεσίες, που κυμαίνονται από υπηρεσίες τουρισ-

τικών καταλυμάτων, οικιακές συσκευές, υλικά καθαρισμού, και είδη γραφείου, κηπουρικής και 

στα λεγόμενα "κάνε το μόνος σου προϊόντα". 

 
6.2  Solar Keymark - Το σήμα Ποιότητας για τα Ηλιακά Προϊόντα στην Ευρώπη 

Το keymark για τα ηλιακά θερμικά προϊόντα θα βοηθήσει τους χρήστες να επιλέξουν ποιοτικούς 

ηλιακούς συλλέκτες και συστήματα. Αυτό το «solar keymark» είναι το αποτέλεσμα ενός σχεδίου 

εθελοντικής πιστοποίησης, που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή ομοσπονδία ηλιακής 

θερμικής βιομηχανίας. 

 

Ιστοσελίδα:  

http://www.solarkeymark.org/ 
http://www.thermomax.com/Downloads/Keymark%20Simulator.pdf 

 

 

http://www.solarkeymark.org/
http://www.thermomax.com/Downloads/Keymark%20Simulator.pdf
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Στόχος: 

Το σήμα πιστοποίησης CEN - Το keymark - είναι μια γενική εθελοντική σήμανση, που αναπτύχ-

θηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN). Το σαφές και απλό μήνυμα του keymark 

είναι ότι το προϊόν συμμορφώνεται με το(α) Ευρωπαϊκό(α) πρότυπο(α) που καλύπτει το προϊόν. 

Το Keymark για τα θερμικά ηλιακά προϊόντα θα βοηθήσει τους χρήστες  να επιλέξουν ποιοτικούς 

ηλιακούς συλλέκτες και συστήματα. 

 

Ομάδα προϊόντος/υπηρεσίας: 

Τα προϊόντα που καλύπτονται από το σύστημα Πιστοποίησης Solar Keymark: 

 Οι ηλιακοί συλλέκτες - όπως ορίζονται στο EN12975-1: Μόνο " ηλιακοί συλλέκτες υγρής 

θέρμανσης ". Δεν περιλαμβάνονται: Συλλέκτες «στους οποίους η θερμική μονάδα απο-

θήκευσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συλλέκτη», και «συλλέκτες παρακολούθη-

σης ηλιακής συγκέντρωσης» 

 Τα εργοστασιακά ηλιακά θερμικά συστήματα - όπως ορίζονται στο EN12976-1: " Τα ερ-

γοστασιακά ηλιακά συστήματα θέρμανσης είναι  προϊόντα παρτίδας με ένα εμπορικό 

σήμα, που πωλούνται ως πλήρη κιτ έτοιμα για εγκατάσταση , με συγκεκριμένη διαμόρ-

φωση. 

 

Ίδρυμα Απονομής και κριτήρια: 

Τα βασικά στοιχεία του συστήματος πιστοποίησης είναι: 

 Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από οργανισμούς που έχουν αρμοδιότητα πιστοποίησης 
Keymark, 

 Οι εκθέσεις δοκιμής γίνονται από διαπιστευμένα εργαστήρια δοκιμών, 

 Τα προϊόντα κατασκευάζονται από τους κατασκευαστές αδειούχους του Keymark, οι ο-
ποίοι πληρούν τις απαιτήσεις ελέγχου παραγωγής εργοστασίου. 

Μηχανισμοί ελέγχου: 

Τα "Ινστιτούτα δοκιμών Solar Keymark» είναι τα ινστιτούτα που έχουν δηλώσει στην Ευρωπαϊκή 

Ομοσπονδία Ηλιακής Θερμικής Βιομηχανίας ότι έχουν διαπίστευση για ελέγχους σύμφωνα με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα για τα ηλιακά θερμικά συστήματα: 

 EN 12975-2: Ηλιακά θερμικά συστήματα και εξαρτήματα - Ηλιακοί συλλέκτες - Μέρος 2: 

Μέθοδοι δοκιμής, 

 EN 12976-2: Ηλιακά θερμικά συστήματα και εξαρτήματα - εργοστασιακά συστήματα - 

Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμής. 
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Χρεώσεις: 

Κόστος πιστοποίησης για ένα συλλέκτη/σύστημα:  

 Κόστος πρώτου έτους περίπου: € 2000-3000  

 Ετήσιο κόστος των επόμενων ετών περίπου: € 2000  

Σημασία στην αγορά: 

Το Solar Keymark έχει αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ηλιακής Θερμικής Βιομηχα-

νίας, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και παρουσιάστηκε από την CEN στις αρχές 

του 2003. 

 

 
6.3  Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - σήμανση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων 

H ενεργειακή πιστοποίηση (σήμανση) των κτιρίων είναι ένα από τα βασικά θέματα του ΟΕΕΚ και 

της αναδιατύπωσής του. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι, όταν κτίρια κατασκευ-

άζονται, πωλούνται ή ενοικιάζονται, ένα Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) διατίθεται 

στον ιδιοκτήτη ή από τον ιδιοκτήτη στο μισθωτή ή εν δυνάμει αγοραστή. Η πιστοποίηση θα περι-

λαμβάνει επίσης συμβουλές και πληροφορίες για το πώς να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση 

του κτιρίου. 

 

Οι λεπτομερείς μεθοδολογίες υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και τα τυποπο-

ιημένα πιστοποιητικά ενέργειας του κτιρίου (ενεργειακές ετικέτες κτιρίου) θα πρέπει να ακολου-

θούν τις αποφάσεις και τους διορισμούς προτύπων ή κανόνων που εφαρμόζονται στις ατομικές 

νομοθεσίες των κρατών μελών. Επίσης, η ακριβής μορφή και το περιεχόμενο των ενεργειακών 

πιστοποιητικών εξαρτώνται από την σχετική εθνική νομοθεσία των κρατών μελών. 
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Σχήμα 32: Μερικά παραδείγματα των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. 

Ιστοσελίδα:  

www.epbd-ca.org 

www.buildup.eu 

 

Στόχος 

Η ΟΕΕΚ θεωρείται μια πολύ σημαντική νομοθετική πτυχή των δραστηριοτήτων ενεργειακής από-

δοσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις του Κιότο. Οι αρχικές εκτιμήσε-

ις ενός αποδοτικού δυναμικού εξοικονόμησης της τάξης του 22% στο πλαίσιο του τομέα της οι-

κοδομής - αν πραγματοποιηθεί - έδειξαν ότι περίπου το 20% της δέσμευσης της ΕΕ στο Κιότο θα 

μπορούσε να επιτευχθεί. Η μείωση αυτή εκτιμάται ότι ισοδυναμεί με περίπου το 3% της συνολι-

κής τελικής κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ. Η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας αυτής 

μέχρι το 2006, έπρεπε να επιτρέψει ένα μέρος αυτού του δυναμικού να μεταφραστεί σε μειωμέ-

νη κατανάλωση ενέργειας. Ένας ακόμα σημαντικός στόχος για την εισαγωγή και εφαρμογή της 

ΟΕΕΚ ήταν να προσφέρει τα μέτρα για να εμποδίσει περεταίρω αύξησης της εξάρτησης της ΕΕ 

από εξωτερικές πηγές ενέργειας, η οποία σύμφωνα με τις τρέχουσες προβλέψεις αναμένεται να 

φτάσει περίπου στο 70% το 2030. 

 

 

 

http://www.buildup.eu/
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Ομάδα προϊόντος/υπηρεσίας  

Τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης αφορούν ολόκληρο το κτίριο ως ένα συγκρότημα από 

πολλά, στενά συνδεδεμένα στοιχεία, βασικά για την κατανάλωση ενέργειάς του, τα οποία επη-

ρεάζουν και την απόδοση ενέργειας. Αφορά στοιχεία όπως το κέλυφος του κτιρίου, τα παράθυ-

ρα, τη θέρμανση, τον ηλεκτρισμό, τον εξαερισμό, το φωτισμό, τις πηγές θερμότητας (συμπερι-

λαμβανομένων των λεβήτων, των μονάδων συμπαραγωγής θερμότητας και ενέργειας), τα συσ-

τήματα ψύξης και άλλα. 

 

Ίδρυμα Απονομής και κριτήρια 

Τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να μεταφέρουν τις απαιτήσεις της ΟΕΕΚ και περαιτέρω (δη-

λαδή της αναδιατυπωμένης ΟΕΕΚ) στις εθνικές τους νομοθεσίες. Κάθε κράτος μέλος είναι υπεύ-

θυνο για την εισαγωγή της δικιάς του ειδικής νομοθεσίας και για την ίδρυση μηχανισμών επίβ-

λεψης  και θεσμών σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης 

(ΠΕΑ) θα πρέπει να βασίζονται στην υπολογισμένη ενεργειακή ζήτηση ή στη μετρημένη κατανά-

λωση ενέργειας χρησιμοποιώντας αντίστοιχα πρότυπα CEN. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλί-

σουν ότι όλα τα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των ΠΕΑ, διεξάγονται με ανεξάρτητο τρόπο από 

ειδικευμένους ή / και διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες. 

 

Μηχανισμοί ελέγχου  

Η διοίκηση του κάθε κράτους μέλους υποχρεούται να εξασφαλίσει επαρκή έλεγχο και μηχανισ-

μούς παρακολούθησης και διαδικασίες. 

 

Χρεώσεις  

Η Ενεργειακή Πιστοποίηση είναι ένα αυτοχρηματοδοτούμενο σύστημα που βασίζεται στους κα-

νόνες της αγοράς στα περισσότερα κράτη μέλη. 

 

Σημασία στην αγορά 

Τα ΠΕΑ, εάν εφαρμοστούν όπως προβλέπεται, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την αγορά 

των ακινήτων, λόγω της ισχυρής σύνδεσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων με την αγο-

ραστική αξία τους στις περισσότερες περιπτώσεις. Όσον αφορά τα ενεργειακά πιστοποιητικά, 

πρέπει να επισημανθεί ότι μια υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (σύμφωνα με το 

εθνικό σχέδιο πιστοποίησης ενέργειας) ενός συγκεκριμένου κτιρίου, κατά πάσα πιθανότητα θα 

αυξήσει την αγοραστική του αξία. Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη ενημερότητα του κοινού και να 

αυξηθεί η ευαισθησία του σε αυτό το θέμα, μεγάλα δημόσια κτίρια και κτίρια δημοσίων υπηρε-
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σιών με υψηλές συχνότητες επισκέψεων, είναι υποχρεωμένα να εκθέτουν ορατά τα πιστοποιητι-

κά τους. 

 

Επιπλέον, η πίεση της αγοράς για τον εκσυγχρονισμό της κτιριακής υποδομής στην ΕΕ θα επηρε-

άσει θετικά την ανάπτυξη του τομέα των κατασκευών κτιρίων και την ανάπτυξη των παραγωγών 

δομικών στοιχείων. 

 
6.4  Nature Plus  

Η Natureplus είναι μια διεθνής ένωση για τα προσανατολισ-

μένα στο μέλλον κτίρια και καταλύματα, με περίπου 100 

μέλη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Σκοπός της ένωσης είναι 

η βιώσιμη ανάπτυξη εντός του τομέα των κατασκευών.  

Ιστοσελίδα:  

http://www.natureplus.org 

 

Στόχος: 

Η ένωση έθεσε ως στόχο την προώθηση της χρήσης  προϊόντων κτιρίου, που ενσωματώνουν τα 

υψηλότερα επίπεδα της βιωσιμότητας από οικονομική, οικολογική και κοινωνική άποψη. Όσον 

αφορά αυτό, ο πρωταρχικός επιστημονικός στόχος της natureplus είναι η ανάπτυξη αντικειμενι-

κών κριτηρίων για τον ορισμό της βιωσιμότητας και  υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής και σχε-

τικής με την υγεία ποιότητας, για όλους τους τύπους των προϊόντων στους τομείς της κατασκευ-

ής. Περαιτέρω, από οικονομική άποψη, ο κύριος στόχος είναι να αυξηθεί η οικονομική δύναμη 

και η ανταγωνιστικότητα των καινοτόμων, και των με γνώμονα την βιωσιμότητα βιομηχανιών, 

μέσω της μείωσης του κόστους των συναλλαγών τους. Τέλος, χρησιμοποιώντας τη σωστή στρα-

τηγική επικοινωνίας, είναι στόχος της ένωσης να ενθουσιάσει νέες ομάδες-στόχους για το θέμα 

του βιώσιμου κτιρίου, της αποκατάστασης, της ανακαίνισης και του εκσυγχρονισμού του.  

 

Ομάδα προϊόντος/υπηρεσίας:  

Η Νatureplus είναι μια διεθνής σφραγίδα ποιότητας για την υψηλή ποιότητα, τα βιώσιμα οικο-

δομικά υλικά, τα δομικά προϊόντα και τα έπιπλα. Περιλαμβάνονται κυρίως οι ακόλουθες ομάδες 

προϊόντων: Επενδύσεις δαπέδων, πλάκες στέγης και κεραμίδια, θερμομόνωση από ανανεώσιμες 

πρώτες ύλες, μόνωση με βάση τα ορυκτά, χρώματα και βερνίκια, ξυλεία και ξύλινα υλικά, κόλλες 

και στεγανωτικά υλικά, στοιχεία τοιχοποιίας, κόλλες από κονίαμα και γύψο, τάβλες κατασκευής 

ξηρού τοίχου,  ETICS-σύνθετα συστήματα μόνωσης. 

http://www.natureplus.org/
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Ίδρυμα Απονομής και κριτήρια: 

Στις 20.04.2001, δημιουργήθηκε η Διεθνής Ένωση για τα προσανατολισμένα στο μέλλον κτίρια 

και σημεία διαμονής – η natureplus e.V. -  στην ιδρυτική συνέλευση στη Φρανκφούρτη / Main 

και εγγράφηκε στο επίσημο μητρώο των ενώσεων. Τον Ιούνιο του 2002, πιστοποιήθηκαν τα πρώ-

τα προϊόντα με την Σφραγίδα Ποιότητας natureplus. Μέσα σε μια περίοδο πέντε ετών, η nature-

plus μπόρεσε να αναπτύξει τις απαιτήσεις ποιότητας (οδηγίες) για περίπου 30 τύπους προϊόντων 

και να πιστοποιήσει περίπου 150 προϊόντα από ένα σημαντικό αριθμό κατασκευαστών. Σήμερα, 

η natureplus ακολουθεί τους στόχους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την προώθηση της βιώσι-

μης ανάπτυξης, μια ολοκληρωμένη πολιτική προϊόντων που συμπεριλαμβάνει  κοινωνικούς φο-

ρείς στην περιβαλλοντική πολιτική. 

 

Το σήμα natureplus αναφέρεται μόνο στα προϊόντα που αποτελούνται τουλάχιστον κατά 85%  

από ανανεώσιμες πρώτες ύλες (ένας λεπτομερής ορισμός μπορεί να βρεθεί στις οδηγίες της έκ-

δοσης) ή από υλικά με βάση τα ορυκτά, τα οποία έχουν σχεδόν απεριόριστη διαθεσιμότητα. 

Αυτά έχουν αποδεδειγμένη θετική επίδραση στο εσωτερικό κλίμα του δωματίου. Συγχρόνως, το 

συνθετικό συστατικό ρυθμίζεται αυστηρά και μειώνεται στο ελάχιστο επίπεδο που είναι τεχνικά 

εφικτό. Με αυτό τον τρόπο, από τη μία οι επιβλαβείς εκπομπές μπορούν να αποφευχθούν και 

από την άλλη, η χρήση ορυκτών καυσίμων και των περιορισμένων φυσικών πόρων μπορεί να 

ελαχιστοποιηθεί. Η προέλευση των πρώτων υλών ελέγχεται προσεκτικά. 

 

Οι αναλύσεις του Κύκλου Ζωής, οι επισκέψεις στις εγκαταστάσεις παραγωγής και τα απαιτητικά 

πρότυπα και οδηγίες, π.χ. για την κατανάλωση ενέργειας, εγγυώνται ότι τα προϊόντα παράγονται 

με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. Τα αυστηρά όρια για επιβλαβείς ουσίες, τα οποία υπερβαί-

νουν κατά πολύ τις κανονιστικές απαιτήσεις, εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι για την 

υγεία από αυτά τα δομικά προϊόντα. Ειδικά επιλεγμένα εργαστήρια είναι υπεύθυνα για τη διασ-

φάλιση της συμμόρφωσης στα όρια αυτά. Επιπλέον, οι προμηθευτές των πιστοποιημένων προϊ-

όντων πρέπει να συμμορφώνονται στις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις της  χώρας τους, όσον 

αφορά την παραγωγή, τις πωλήσεις  καθώς και τη χρήση των προϊόντων. 

 

Μηχανισμοί ελέγχου: 

Για να απαντήσει σε συγκεκριμένες επιστημονικές ερωτήσεις, η ένωση δημιούργησε ειδικές ε-

πιτροπές που σχετίζονται με το αντικείμενο. Ένας ανεξάρτητος φορέας για την έκδοση της σφρα-

γίδας ποιότητας natureplus δημιουργήθηκε, για να εξετάσει τη συμμόρφωση των προϊόντων που 
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υποβάλλονται για πιστοποίηση στις αντίστοιχες οδηγίες, και να αποφασίσει κατά πόσον το προϊ-

όν θα πρέπει να έχει λάβει άδεια να χρησιμοποιεί τη σφραγίδα ποιότητας ή όχι. Αυτό το σώμα 

αποτελείται από ανεξάρτητους ειδικούς από αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου, οι οποίοι δε 

συμμετείχαν στη δοκιμή των συγκεκριμένων προϊόντων. Τα κριτήρια βάσης για την έκδοση του 

πιστοποιητικού είναι οι εκθέσεις των αποτελεσμάτων των δοκιμών αυτών από αυτά τα αναγνω-

ρισμένα ινστιτούτα δοκιμών. Ο οργανισμός έκδοσης ελέγχει την επίσημη ακρίβεια των εκθέσεων 

αυτών, καθώς και αυτή που σχετίζεται με το περιεχόμενο, ως μέρος της διαδικασίας ελέγχου 

ποιότητας. 

 

Όλα τα ινστιτούτα δοκιμών ή οι αξιολογητές που συμμετέχουν στη διαδικασία της πιστοποίησης 

ή της αναθεώρησης των πιστοποιήσεων, πρέπει να εγκριθούν από την ίδια τη natureplus. Επιπ-

λέον, η Επιτροπή Αδειοδότησης είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία και την εφαρμογή των οδηγι-

ών αδειοδότησης, τον καθορισμό της κλίμακας των τελών, τη διενέργεια εκτιμήσεων για τα ιν-

στιτούτα και τους αξιολογητές και την παραγωγή έγγραφων αποδείξεων για την υποστήριξη της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων για την εκτελεστική επιτροπή. 

 

Χρεώσεις: 

Τα προϊόντα απονέμονται με τη σφραγίδα ποιότητας natureplus  για μια περίοδο τριών ετών. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής,  θα παραχθεί μια πρόταση για το κόστος, η οποία περι-

λαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες: διαδικασία πρώιμου ελέγχου, διαδικασία του κυρίως ελέγ-

χου, αναλύσεις κύκλου ζωής, δοκιμές των εγκαταστάσεων παραγωγής, δοκιμές εργαστηρίου, 

πιστοποίηση, αδειοδότηση. Όλες οι τιμές είναι διαθέσιμες στον τιμοκατάλογο που επιτρέπει τον 

διαφανή υπολογισμό του κόστους. Σε γενικές γραμμές, οι δαπάνες δοκιμών εξαρτώνται από το 

προϊόν που πρόκειται να δοκιμαστεί και από το πεδίο των δοκιμών που απαιτούνται, όπως 

προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές της έκδοσης. Όταν πρόκειται να ελεγχθούν πολλαπ-

λά προϊόντα μιας κοινής γραμμής παραγωγής, οι δαπάνες δοκιμών ανά προϊόν σε γενικές γραμ-

μές μειώνονται σημαντικά. Επιπλέον, χαμηλού κόστους έλεγχοι συμμόρφωσης γίνονται σε ετή-

σια βάση. 

 

Σημασία στην αγορά: 

Τα προϊόντα που φέρουν την ετικέτα natureplus, δεν αποτελούν κίνδυνο για την υγεία, παράγον-

ται με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο και έχουν δοκιμαστεί για τη λειτουργικότητά τους. Η 

natureplus είναι σήμερα η πιο ολοκληρωμένη, καινοτόμα και μακρόπνοη σφραγίδα ποιότητας 

για προϊόντα κατασκευών και καταλυμάτων. Χάρη στην ευρεία βάση υποστήριξής της, τη διαφά-

νεια, τη δημοκρατική συναίνεση και την επιστημονικά υποστηριζόμενη δουλειά της, το όνομα 
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natureplus αντιπροσωπεύει την απόλυτη αξιοπιστία. Ως επίκεντρο της προσοχής, μπορεί να βοη-

θήσει βιώσιμα προϊόντα να αυξήσουν την προβολή τους πάνω από το επίπεδο των εξειδικευμέ-

νων προϊόντων και να καταστούν πιο προσιτά στη μαζική αγορά.   

 

Η natureplus είναι η μοναδική σφραγίδα ποιότητας που έχει επιτύχει μια αναγνωρισμένη θέση 

στην αγορά μεταξύ των ιδιωτικών συστημάτων σήμανσης. 

 
6.5  Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (ΠΕΔΠ) 

Όταν μιλάμε για τις περιβαλλοντικές ιδιότητες των δομικών υλικών και προϊόντων, σημαντικό 

ρόλο παίζουν ήδη από τώρα και ακόμα περισσότερο στο εγγύτατο μέλλον οι Περιβαλλοντικές 

Δηλώσεις Προϊόντων, οι οποίες είναι ετικέτες τύπου III ISO, παρασκευασμένες με βάση την 

ΑνάλυσηςΚύκλου Ζωής (ΑΚΖ). Επιτρέπουν τη λεπτομερή σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών 

προϊόντων. Αναπτύσσονται βάσεις δεδομένων ΠΕΔΠ, και το να είσαι σε θέση να παραδώσεις μια 

ΠΕΔΠ για ένα προϊόν γίνεται σταδιακά μεγάλο πλεονέκτημα στην αγορά, έτσι ώστε να αντιπρο-

σωπεύεις επίσης μια πράσινη (για τα δομικά στοιχεία) κινητήρια δύναμη της αγοράς. 

 

Παρόλο που μερικές φορές ακόμη και σήμερα αναφέρονται ως «λιγότερο αξιόπιστες» ή ακόμα 

και προκατειλημμένες, οι ΠΕΔΠ έχουν ένα ακλόνητο υπόβαθρο. Είναι στην πραγματικότητα εκ-

θέσεις που προέρχονται από την προσεκτική παρακολούθηση της ΑΚΖ και την απόδοση του προ-

ϊόντος σε μια ποικιλία από τυποποιημένες μετρήσεις, που συνήθως επιλέγονται από εξωτερικές 

επαγγελματικές αρχές. Η διαδικασία της προετοιμασίας των ΠΕΔΠ περιλαμβάνει την ανάπτυξη 

κανόνων κατηγορίας προϊόντων (ΚΚΤ), εξειδικευμένων για τη βιομηχανία. Οι κανόνες αυτοί αξιο-

λογούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τόσο των υλικών των προϊόντων όσο και των διαδικασι-

ών παραγωγής. Οι ΠΕΔΠ είναι επίσης μια προφανής βάση για την ανάπτυξη των διαφόρων πρά-

σινων ετικετών. 

 

Οι ΠΕΔΠ έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ΑΚΖ σε επίπεδο ολόκληρου  κτιρίου, καθώς και για 

τον καθορισμό της βιωσιμότητας των κτιρίων - ένα έργο που τη στιγμή αυτή εξακολουθεί να 

είναι δύσκολο να έρθει εις πέρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), ειδικότερα η τεχ-

νική της επιτροπή 350, είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη εθελοντικών οριζόντιων τυποποιημέ-

νων μεθόδων για την αξιολόγηση των πτυχών της βιωσιμότητας των νέων και υπαρχόντων έργων 

κατασκευής και για τα πρότυπα για την περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος των δομικών προϊόν-

των . Τα πρότυπα θα εφαρμόζονται γενικά (οριζόντια) και θα είναι σχετικά με την εκτίμηση της 

ολοκληρωμένης απόδοσης των κτιρίων στη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Τα πρότυπα θα πε-

ριγράφουν μια εναρμονισμένη μεθοδολογία για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσε-

ων των κτιρίων και της απόδοσης του κόστους του κύκλου ζωής τους, καθώς και τα ποσοτικά 
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στοιχεία των επιδόσεων της υγείας και της άνεσης των κτιρίων. 

 

Μια ΠΕΔΠ περιλαμβάνει δηλώσεις σχετικά με τη χρήση της ενέργειας και των πόρων και σε ποιο 

βαθμό ένα προϊόν συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, την  οξίνιση, τον ευτροφισμό, την 

καταστροφή της στιβάδας του όζοντος και την αιθαλομίχλη. Επιπλέον, δίνονται στοιχεία σχετικά 

με τις τεχνικές ιδιότητες που απαιτούνται για την εκτίμηση της απόδοσης των προϊόντων κτιρίου 

στο κτίριο, όπως είναι η αντοχή, η θερμική και ηχητική μόνωση και η επίδραση στην ποιότητα 

του εσωτερικού αέρα. 

 

Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ των ετικετών, οι οποίες παρέχουν ήδη ένα ορισμένο 

είδος κατάταξης, και των ετικετών που επιτρέπουν μεν τη σύγκριση, αλλά από μόνες τους δεν 

περιέχουν καμία σχετική κρίση για το θέμα, γιατί δεν έχουν τεθεί οι ελάχιστες ή μέγιστες στοχε-

υόμενες τιμές. Οι τελευταίες είναι οι λεγόμενες ετικέτες τύπου III ISO. Η λέξη κλειδί εδώ είναι η 

ενημέρωση, η οποία επιτρέπει στον αγοραστή να επιλέξει μεταξύ των διαφορετικών προσφορών 

και των δεικτών των περιβαλλοντικών επιδόσεων τους (ΔΕΠ) σε ενιαία βάση. 

 

   
Σχήμα 33: παράδειγμα ΠΕΔΠ - εξώφυλλο και τα αποτελέσματα της ΑΚΖ (δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων). 

Πηγή: http://bau-umwelt.de/hp421/Declarations.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

http://bau-umwelt.de/hp421/Declarations.htm
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7. Πρακτικές συμβουλές για τις Συμβάσεις και τη χρήση της ομάδας / προϊόντων 

 
7.1  Συμβάσεις 

 

Ανάλογα με το αντικείμενο και την έκταση μιας Σύμβασης είναι απαραίτητο να γίνουν περισσό-

τερο ή λιγότερο έντονες δραστηριότητες προετοιμασίας εκ των προτέρων. Για παράδειγμα, η 

ανοικοδόμηση των κτιρίων μπορεί να είναι κατανοητή και ολοκληρωμένη, ή σταδιακή και συγ-

κεκριμένη, ανάλογα με τις προτεραιότητές μας. 

 

Ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να έχετε πάντα κατά νου είναι η πολυπλοκότητα των κτιρίων 

και κτιριακών δραστηριοτήτων. Η Σύμβαση  εδώ δεν αρχίζει και τελειώνει αναγκαστικά με την 

επιλογή ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Σε αντίθεση με κάποιες άλλες ομάδες προϊόντων, οι 

Συμβάσεις στον τομέα των κτιρίων μπορούν να εξεταστούν με μια πολύ ευρύτερη έννοια. 

 

Για παράδειγμα, οι πράσινες απαιτήσεις μπορεί να περιλαμβάνονται στα βασικά στοιχεία των 

Δημόσιων και Ιδιωτικών Συμβάσεων(«κατασκευή ενός νέου κτιρίου»), στην επιλογή των σχεδι-

αστών, μηχανικών και εργολάβων (απαιτείται ιδιαίτερη εμπειρία και συστάσεις από το ενεργεια-

κό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό και κατασκευή, πρακτικές EMAS, κ.λπ.), καθώς και στα κριτή-

ρια που περιγράφουν το απαιτούμενο συνολικό επίπεδο σχεδιασμού, με προσοχή στον εθνικό 

τεχνικό κανονισμό (λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 

ενέργειας, ίσως ακόμη και καταγραφές από προηγμένες μεθόδους υπολογισμού, κλπ. ), στα 

πράσινα κριτήρια για την επιλογή των υλικών (αποκλείονται ορισμένα υλικά για περιβαλλοντι-

κούς λόγους), μέσω των απαιτήσεων για τη βιώσιμη παραγωγή και τη μεταφορά των υλικών και 

των προϊόντων, καθώς και πολλές άλλες επιλογές. 

 

Όταν μια νέα κατασκευή ή ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης  

είναι χρήσιμο να θυμόμαστε ότι «πράσινη» σημαίνει επίσης ότι εξετάζονται διάφορα σενάρια 

και το ενεργειακό  και περιβαλλοντικό τους αποτέλεσμα / αντίκτυπο ως βάση για τον 

υπολογισμό του κόστους (και αναζητούνται κριτήρια βράβευσης σε αυτές τις παραμέτρους). 

 

Ο συνδυασμός τέτοιων αναλύσεων μαζί με τον υπολογισμό του κόστους (κόστος επένδυσης σε 

σύγκριση με μακροπρόθεσμο κόστος λειτουργίας και συντήρησης - εάν υπάρχουν επαρκή 

διαθέσιμα δεδομένα) μπορεί να οδηγήσει μερικές φορές σε αποτελέσματα υπέρ ενός αρχικά 

λιγότερο ενεργειακά αποδοτικού, αλλά μακροπρόθεσμα λιγότερο δαπανηρού (και ίσως και 

φιλικότερου προς το περιβάλλον) σεναρίου.  
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Λάβετε υπόψη ότι «μέγιστο» δεν σημαίνει κατ 'ανάγκη "βέλτιστο". 

MULTIDWELLING BUILDING: 
fo=0,43 

 starting point  
 additional 

thermal 
insulation  

windows: triple 
glazing+better 

frame 

heat recovery 
ventilation: η=90% 

airtightness: 

n50=2,0h-1 

heat recovery ventila-
tion: η=90% airtight-

ness: n50=0,6h-1 

External wall – TI thickness 16,0 cm 25,0 cm 16,0 cm 16,0 cm 16,0 cm 
Roof – TI thickness 20,0 cm 30,0 cm 20,0 cm 20,0 cm 20,0 cm 
Loggie and terrace – TI thickness 10,0 cm 20,0 cm 10,0 cm 10,0 cm 10,0 cm 
Floor – TI thickness 10,0 cm 15,0 cm 10,0 cm 10,0 cm 10,0 cm 

External doors 1,10 W/m2K 1,10 W/m2K 1,10 W/m2K 1,10 W/m2K 1,10 W/m2K 

U-glazing 1,10 W/m2K 1,10 W/m2K 0,70 W/m2K 1,10 W/m2K 1,10 W/m2K 

U-frame 1,30 W/m2K 1,30 W/m2K 1,10 W/m2K 1,30 W/m2K 1,30 W/m2K 
ψ-spacer 0,040 W/mK 0,040 W/mK 0,040 W/mK 0,040 W/mK 0,040 W/mK 
Frame width 12,0 cm 12,0 cm 12,0 cm 12,0 cm 12,0 cm 
Glazing: g-value 0,62 0,62 0,56 0,62 0,62 
Air exchange rate 0,50 h-1 0,50 h-1 0,50 h-1 0,50 h-1 0,50 h-1 
Type of ventilation (N=natural, 
M=mechanical) 

N N N M M 

Shielding coefficient: e 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 
Shielding coefficient: f 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Airtightness: n50 3,00 h-1 3,00 h-1 3,00 h-1 3,00 h-1 0,60 h-1 
Ventilation: Heat recovery (η) 0% 0% 0% 92% 92% 

QNH (kWh/m2*a) 38,93 kWh/m2 
33,95 

kWh/m2 
34,43 kWh/m2 23,78 kWh/m2 14,85 kWh/m2 

ENERGY CLASS (EPC) C B2 B2 B1 A2 

 

Σχήμα 34: Ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι διαφορετικοί συνδυασμοί των μέτρων επηρεάζουν 

την κατηγορία του ΠΕΑ του κτιρίου (ZRMK). 

 

Υπάρχουν πολλές γνωστές πιστοποιήσεις κτιρίων και συστήματα αξιολόγησης και μοντέλα, τα 

οποία εκπονήθηκαν ως αποτέλεσμα της εντατικής και μακροχρόνιας διεπιστημονικής εργασίας. 

Συνιστάται ιδιαίτερα να ρίξετε τουλάχιστον μια γρήγορη ματιά σε αυτά, στην αρχή των προπα-

ρασκευαστικών εργασιών για τις Πράσινες Συμβάσεις, ίσως για να πάρετε επιπλέον ιδέες για την 

προετοιμασία των κριτηρίων απόδοσης (στόχοι και πρέπει), για συγκεκριμένες περιπτώσεις 

συμβάσεων. 

 

Προτεινόμενες πηγές ενδιαφέροντος είναι κυρίως οι ακόλουθες (βλ. σχετικές σελίδες στο Διαδίκ-

τυο): 

• BREEAM (Κέντρο Ερευνών Κτιρίου Μέθοδος Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης) 

• LEED (Αρχηγία στον Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό) 

• DGNB (Γερμανική Εταιρεία για τα Βιώσιμα Κτίρια) 

• CASBEE (Ολοκληρωμένο Σύστημα Αξιολόγησης για την Περιβαλλοντική Απόδοση Κτιρί-

ων) 

• GREEN STAR 
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• AECB (Ένωση Βιώσιμων Κτιρίων) 

• Μελέτη APAT για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κριτηρίων απονομής του οικολογικού 

σήματος για τα κτίρια 

• Παθητικό σπίτι (διάφορες εθνικές και διεθνείς διαδικτυακές πηγές ) 

 

Κάποιες άλλες πρακτικές συμβουλές και υπενθυμίσεις: 

 Να θυμάστε ότι οι ατομικές αποφάσεις για τις Συμβάσεις στον τομέα των κτιρίων ή των δο-

μικών στοιχείων, μεταξύ άλλων, μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά - θετικά ή αρνητικά - τα 

επίπεδα της ενεργειακής απόδοσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των κτιρίων, αλλά 

και τη ζωή στους εσωτερικούς χώρους και την άνεση εργασίας, το κόστος, την αντοχή και τη 

δομική ακεραιότητα της κατασκευής του κτιρίου. 

 Να σκέφτεστε πάντα τις πιθανές αλληλεπιδράσεις και επιρροές που ακολουθούν την υλοπο-

ίηση ενός συγκεκριμένου μέτρου, και να έχετε κατά νου λογική σειρά της λειτουργίας των 

διατάξεων. 

 Για παράδειγμα, η βελτίωση της κτιριακής αεροστεγανότητας μπορεί να οδηγήσει σε αυξη-

μένη υγρασία του αέρα και στην ανάπτυξη μούχλας εάν δεν συνοδεύεται από μέτρα για τα 

συστήματα εξαερισμού. Ένα άλλο παράδειγμα: η αύξηση της θερμομόνωσης του αδιαφανο-

ύς κελύφους στα παθητικά πρότυπα, δεν έχει και πολύ νόημα αν για παράδειγμα και τα προ 

δεκαετιών παράθυρα δεν αντικαθίστανται ταυτόχρονα. 

 Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί ότι ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενός νέου 

κτιρίου είναι, τουλάχιστον από τεχνική άποψη, ένα πιο εύκολο έργο από ό, τι είναι η ανα-

βάθμιση (ανακαίνιση, ανακατασκευή) ενός υπάρχοντος. Αν θέλουμε να ανακαινίσουμε ένα 

κτίριο (εν μέρει ή πλήρως, σταδιακά ή όλο μαζί), είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει εκ των 

προτέρων σαφής εικόνα της υπάρχουσας κατάστασης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τα πάν-

τα, από μια απλή επιθεώρηση, τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισ-

μού, ως έναν πλήρη ενεργειακό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων και υπέρυθρης θερμογραφί-

ας και πιθανών μη-καταστρεπτικών (μετρήσεις επαφής της υγρασίας του υλικού, τοποθέτη-

ση αισθητήρων για το εσωτερικό μικροκλίμα κλπ.) ή καταστρεπτικών (λήψη δειγμάτων δομι-

κών κατασκευών για εργαστηριακές δοκιμές, εκτενής έρευνα για ενδοσκοπική παρακολού-

θηση, κλπ.) ελέγχων. 

 Ανάλογα με την έκταση των σχεδιασμένων μέτρων, δηλαδή τον όγκο των προμηθειών, οι 

οικονομικές δυνατότητες θα μπορούσαν να γίνουν ένα σοβαρό ζήτημα. Προτείνεται να εκτε-

λέσετε αναλύσεις των διαφόρων επιλογών για να πάρετε μια πιο ακριβή εικόνα των στοιχεί-

ων των επενδύσεων, και να προσπαθήσετε να βρείτε μια βέλτιστη λύση μεταξύ των επενδύ-

σεων και των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων. 

 Ο έλεγχος διαθέσιμων δυνατοτήτων συγχρηματοδότησης μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσι-
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μος και μπορεί να διευκολύνει την υλοποίηση πολλών κτιριακών έργων. Αυτές οι επιλογές 

μπορεί να περιλαμβάνουν εμπορικές τραπεζικές πιστώσεις για τα μέτρα ενεργειακής απόδο-

σης, οικολογικά δάνεια από δημόσιους πόρους, κεφάλαια κίνησης, χρηματοδότηση από τρί-

τους, ακόμη και χορηγίες. Σε ορισμένες χώρες λειτουργούν τοπικές ή εθνικές συμβουλευτι-

κές υπηρεσίες ενέργειας, ενώ σε άλλες έχουν συσταθεί οι λεγόμενες εγκαταστάσεις παροχής 

υπηρεσιών για το έργο, δηλαδή οικονομικών και τεχνικών συμβουλευτικών υποδείξεων. Αυ-

τές είναι χρήσιμες πηγές πληροφοριών, οι οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την 

υλοποίηση έργων με πιο αποτελεσματικό τρόπο.  

 Είναι σημαντικό να λάβετε αρκετές (συγκρίσιμες!) προσφορές. Η ακεραιότητα της προπα-

ρασκευαστικής φάσης είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να είστε σε θέση να πάρετε μια 

σωστή απόφαση σχετικά με την καταλληλότερη προσφορά. Εκεί είναι που καθορίζουμε τις 

οριακές συνθήκες και θέτουμε το επίπεδο  ποιότητας και ποσότητας των στόχων. Πρόσθετες 

διαπραγματεύσεις είναι πάντα δυνατές και μερικές φορές ένα αναπόσπαστο μέρος της δια-

δικασίας συμβάσεων, αλλά θα πρέπει να περιορίζεται στο «ξεσκόνισμα» λεπτομερειών, όχι 

στη συζήτηση βασικών απαιτήσεων. 

 Είναι σχεδόν αδύνατο να μαντέψει κανείς ή να κάνει τουλάχιστον μια ελαφρώς ακριβή εκτί-

μηση από το τίποτα, για όλες τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και τα 

αποτελέσματα των διαφόρων πιθανών αποφάσεων για τις Συμβάσεις στον τομέα της οικο-

δόμησης. Αυτός είναι ο λόγος που αναλύσεις ΚΚΖ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Πρά-

σινων Συμβάσεων. Τα αποτελέσματά τους μπορεί μερικές φορές να είναι απρόσμενα, αλλά 

θα σας βοηθήσουν να πάρετε τη κατάλληλη αξία για τα χρήματά σας. 

 Ακόμη και αν υπάρχουν ορισμένες ειδικές εθνικές διατάξεις με καθορισμένα "πρέπει" κριτή-

ρια, οι αγοραστές μπορούν πάντα να θέσουν συγκεκριμένες (επιπλέον, πιο ολοκληρωμένες, 

αυστηρότερες, κλπ.) απαιτήσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες τους. Τα φύλλα επιδόσεων από 

οποιοδήποτε πεδίο των ομάδων προϊόντων δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως κλειστές ή 

τελικές εκδόσεις. Υπάρχει πάντα χώρος για αλλαγές και προσαρμογές, για να προσαρμοστο-

ύν σε συγκεκριμένα είδη συμβάσεων. 

 
7.2  Χρήση 

 

Με την αγορά ενεργειακά αποδοτικών δομικών υλικών, εξαρτήματα και συστήματα (ή ακόμα και 

όταν μια νέα κατασκευή ή μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση κτιρίων τίθεται υπό αμφισβήτηση) 

μόνο ένα μέρος των δυνατοτήτων εξοικονόμησης μπορεί να ανοίξει. Σε μεγάλο βαθμό, πραγμα-

τικά πρακτικά αποτελέσματα βρίσκονται στα χέρια των χρηστών και διαχειριστών του κτιρίου. 

Αυτά περιλαμβάνουν την τακτική συντήρηση και τα πρότυπα χρήσης (πτυχές συμπεριφοράς). 
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Ακόμα και τα πιο τεχνικά προηγμένα κτιριακά στοιχεία δεν μπορούν να προσφέρουν το αναμε-

νόμενο (και προ-υπολογισμένο) αποτέλεσμα, αν δεν χρησιμοποιούνται και συντηρούνται με τον 

κατάλληλο τρόπο. Μόνο με την ενεργειακά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά, οι δυ-

νατότητες εξοικονόμησης μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως. Έτσι, οι παρακάτω συμβουλές 

μπορεί να είναι χρήσιμες:  

 

Εξαερισμός 

Ο εξαερισμός των κτιρίων είναι απαραίτητος από άποψη υγείας και υγιεινής (ποιότητα του εσω-

τερικού αέρα). Βοηθά επίσης στη ρύθμιση της υγρασίας του εσωτερικού αέρα και της θερμοκ-

ρασίας. Στη διάρκεια του καλοκαιριού ο φυσικός αερισμός κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι 

ένας πολύ πρακτικός και αποδοτικός τρόπος παθητικής διατήρησης κατάλληλων θερμοκρασιών. 

Το χειμώνα, τα παράθυρα πρέπει να είναι πλήρως ανοιχτά για ένα μικρό χρονικό διάστημα, αρ-

κετές φορές την ημέρα. Αν ένα κτίριο είναι εξοπλισμένο με σύστημα μηχανικού εξαερισμού, 

σαφείς οδηγίες για τη χρήση θα πρέπει να παρέχονται και να τηρούνται. 

 

Σκίαση / πρόληψη της υπερθέρμανσης 

Σε ορισμένες χώρες η παροχή εξωτερικής σκίασης με  στοιχεία απομονωμένου διαφανούς φακέ-

λου είναι υποχρεωτική. Σε κάθε περίπτωση, η σκίαση, ειδικά όταν συνδυάζεται με εξαερισμό τη 

νύχτα, είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για τη μείωση του ψυκτικού φόρτου. Τη ίδια στιγμή 

μπορεί να αποτρέψει το έντονο άμεσο ηλιακό φως και έτσι να βελτιωθεί η εσωτερική οπτική 

άνεση. Οι συσκευές σκίασης μπορεί να είναι σταθερές ή κινητές. Οι κινητές μπορεί να λειτουρ-

γούν είτε χειροκίνητα, το οποίο απαιτεί την ενεργό συμμετοχή των χρηστών κτιρίου, είτε αυτό-

ματα (χρονοδιακόπτης, αισθητήρας θερμοκρασίας, αισθητήρας για την άμεση ηλιακή ακτινοβο-

λία, κλπ.), το οποίο εξαλείφει μερικά ανθρώπινα εμπόδια, αλλά μερικές φορές μπορεί να επηρε-

άσει αρνητικά τις οπτικές συνθήκες. Γι 'αυτό η δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας είναι απα-

ραίτητη. 

 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος / θέρμανση 

Η κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται επίσης από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η μείωση της 

εσωτερικής θερμοκρασίας κατά ένα βαθμό μπορεί να οδηγήσει σε αρκετή (συνήθως γύρω στο 

5%) εξοικονόμηση ενέργειας, ανάλογα με τα συνολικά θερμικά χαρακτηριστικά του κτιρίου. Φυ-

σικά, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος πρέπει να παραμείνει μέσα σε ένα άνετο εύρος, δηλαδή 

περίπου 20-22 οC  για χώρους φυσιολογικής διαβίωσης και εργασίας. Αυτό εξαρτάται και πάλι 

απο τη συνολική τιμή U, από τον τύπο του χρησιμοποιούμενου συστήματος θέρμανσης, από την 

εσωτερική υγρασία, την ταχύτητα της κίνησης του εσωτερικού αέρα, και φυσικά από την ατομική 

υποκειμενική αντίληψη της θερμικής άνεσης. Ένα πλεονέκτημα των καλά μονωμένων κτιρίων 
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φαίνεται μέσα από τις σημαντικά υψηλότερες θερμοκρασίες των εσωτερικών επιφανειών. Αυτό 

επιτρέπει τη μείωση της εσωτερικής θερμοκρασίας του αέρα, και παράλληλα τη διατήρηση άνε-

των εσωτερικών συνθηκών. 

8. Παραπομπές και χρήσιμες πηγές στο Διαδίκτυο 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_background_report.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_product_sheet.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/windows_GPP_background_report.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/windows_GPP_%20product_sheet.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/thermal_insulation_GPP_%20background_report.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/thermal_insulation_GPP_product_sheet.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm  

http://dataservice.eea.europa.eu/atlas/viewdata/viewpub.asp?id=3373 

www.openhouse.org.uk/public/london/dec.html 

www.openhouse-fp7.eu/documents/deliverables 

www.buildup.eu 

www.epbd-ca.org 

www.eco-label.com 

www.natureplus.org 

www.procuraplus.org 

www.blauer-engel.de 

www.iclei-europe.org/deep 

www.wbdg.org/resources/daylighting.php 

www. solarkeymark.org/ 

www.thermomax.com/Downloads/Keymark%20Simulator.pdf 

www.keep-cool.net 

www.eebd.org 

www.lensebuildings.com 

www.greenspec.co.uk 

www.uba.de 

www.eco-bau.ch 

Useful best practice examples obtainable online at: 

www.eu-greenbuilding.org 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_background_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_product_sheet.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/windows_GPP_background_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/windows_GPP_%20product_sheet.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/thermal_insulation_GPP_%20background_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/thermal_insulation_GPP_product_sheet.pdf
http://dataservice.eea.europa.eu/atlas/viewdata/viewpub.asp?id=3373
http://www.openhouse.org.uk/public/london/dec.html
http://www.buildup.eu/
http://www.eco-label.com/
http://www.wbdg.org/resources/daylighting.php
http://www.thermomax.com/Downloads/Keymark%20Simulator.pdf
http://www.keep-cool.net/
http://www.eco-bau.ch/
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www.greenbuildings.org 


