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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

1. Εισαγωγή 

Η παρούσα μελέτη αφορά στον καθορισμό των κατάλληλων αρχιτεκτονικών και 

ηλεκτρομηχανολογικών επεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των 

κτιρίων του  συγκροτήματος του Λυκείου Συκουρίου. 

Το κτιριακό συγκρότημα βρίσκεται στην νοτιοδυτική πλευρά του Συκουρίου επί 

της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, σε γεωγραφικές συντεταγμένες 39°45'24.1"N 

22°34'29.6" 

 

 

Εικόνα 1: Κτηματολογικό Απόσπασμα του Γενικού Λυκείου Συκουρίου. 

Η κατασκευή του σχολικού συγκροτήματος χρονολογείται από το 1970 και 

αποτελείται από τρία τμήματα, δυο κτίρια του σχολικού κτιρίου και το 

γυμναστήριο. Πρόκειται για κτίσματα, το οποίο δεν ανταποκρίνονται  στις 

σύγχρονες προδιαγραφές εκπαιδευτικών κτιριακών εγκαταστάσεων, συνολικού 

εμβαδού 572 τ.μ. το σχολικό κτίριο Α’ , 425 τ.μ. το σχολικό κτίριο Β’ και 368 τ.μ. 

το γυμναστήριο. Τα δυο τμήματα του σχολικού συγκροτήματος εκτείνονται σε 

δύο επίπεδα, ισόγειο και 1ο όροφο. Στο ισόγειο του κτιρίου Α’ υπάρχουν η 

αίθουσα χημείας, το κυλικείο, τα γραφεία του εκπαιδευτικού προσωπικού, του 



διευθυντή του καθώς και χώροι ατομικής υγιεινής για προσωπικό και μαθητές. 

Στον όροφο υπάρχουν τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας, στο κτίριο Β υπάρχουν 

συνολικά τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας. Το γυμναστήριο καταλαμβάνει μόνο 

ένα επίπεδο του ισογείου.  

Στις φωτογραφίες που ακολουθούν παρουσιάζονται διάφορες όψεις και τμήματα 

του Λυκείου Συκουρίου και του Γυμναστηρίου του. 

 

 

Εικόνα 2 : Γενική άποψη Σχολικού Κτιρίου Β’ 



 

Εικόνα 3 : Γενική άποψη Σχολικού Κτιρίου Α’ 

 

Εικόνα 4 : Γενική άποψη Γυμναστηρίου      



2. Υφιστάμενη κατάσταση 

ΔΟΜΙΚΑ – ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 

Η κατασκευή του κτιριακού συγκροτήματος ολοκληρώθηκε το 1970 και τα 

κτίσματα είναι αμόνωτα. 

Το κέλυφος του κτιρίου είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 

40cm και οπτοπλινθοδομή συνολικού πάχους 25 cm. Η οροφή του κτιρίου 

καλύπτεται από κεραμοσκεπή χωρίς μόνωση, με εξαίρεση την αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων που καλύπτεται από δώμα και αυτό αμόνωτο. 

Το γυμναστήριο κατασκευάστηκε την ίδια χρονική περίοδο με το σχολικό κτίριο 

και δε φέρει θερμομόνωση. Το κέλυφος του είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα 

πάχους 40 cm και πλήρωση τοίχων από οπτοπλινθοδομή συνολικού πάχους 25 

cm. Η οροφή του κτιρίου καλύπτεται από κεραμοσκεπή και δεν φέρει μόνωση. 

Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση και θερμογράφηση των κτιρίων διαπιστώθηκε 

η ελλιπέστατη θερμομονωσή τους και φθορές στα εξωτερικά δομικά στοιχεία 

λόγω προβλημάτων υγρασίας. Η υγρασία έχει εισχωρήσει σε σημαντικό μέρος της 

επιφάνειας των επιχρισμάτων με αποτέλεσμα να δημιουργεί θερμογέφυρες 

ανάμεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον, αυξάνοντας τις θερμικές 

απώλειες από το κέλυφος. 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ  

Σημαντικό ποσοστό του κελύφους του κάθε  κτιρίου αποτελείται από ανοίγματα. 

Τα ανοίγματα του σχολικού κτιρίου είναι μεταλλικά συρόμενα κουφώματα 

διπλού υαλοπίνακα με διάκενο 6 mm και οι θύρες του είναι μεταλλικές 

ανοιγόμενες. Τα κουφώματα του γυμναστηρίου είναι στο σύνολό τους μεταλλικά 

παλαιού τύπου με μονούς υαλοπίνακες.  

Εικόνα : Τυπικό κούφωμα σχολικού κτιρίου 

 



 

Εικόνα : Τυπικό Κούφωμα γυμναστηρίου 

 

Περιγραφή συστημάτων 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

Για τη θέρμανση του κτιριακού συγκροτήματος χρησιμοποιούνται συνολικά δύο 

λέβητες-καυστήρες πετρελαίου. Ο ένας λέβητας βρίσκεται εγκατεστημένος σε 

ειδικό χώρο στο ισόγειο του κτιρίου Α’, έχει συνολική ονομαστική ισχύ 348 kW 

και εξυπηρετεί τις ανάγκες του κτιρίου Α’ και του γυμναστηρίου. Ο δεύτερος 

λέβητας βρίσκεται εγκατεστημένος σε ειδικό χώρο του ισογείου του κτιρίου Β’ , 

έχει συνολική ονομαστική ισχύ 92,8 kW και καλύπτεις τις θερμικές ανάγκες του 

ίδιου κτιρίου. 

Το δίκτυο διανομής του ζεστού νερού ξεκινάει από το ισόγειο του κάθε κτιρίου 

όπου βρίσκονται τα λεβητοστάσια και διανέμει με οριζόντιες και κατακόρυφες 

στήλες στα θερμαντικά σώματα με δισωλήνιο σύστημα. Το δίκτυο διανομής και 

των δύο συστημάτων βρίσκεται εκτός ισορροπίας με αποτέλεσμα να 

παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές θερμοκρασίας από τον έναν όροφο στον 

επόμενο , ακόμα και μεταξύ αιθουσών του ίδιου ορόφου. Ως προς τη μόνωση του 

δικτύου , υπάρχουν αμόνωτες σωληνώσεις και ως εκ τούτου οι απώλειες είναι 

σημαντικές. Η διανομή γίνεται με συνολικά τρείς κυκλοφορητές για το σύστημα 



του κτιρίου Α΄ και του γυμναστηρίου και με έναν για το σύστημα του κτιρίου Β’ 

χωρίς αυτοματισμό ρύθμισης στροφών ή αντιστάθμιση φορτίου. Οι τερματικές 

μονάδες  του συστήματος είναι χαλύβδινα σώματα καλοριφέρ τύπου AΚAN 

άμεσης απόδοσης για τα σχολικά κτίρια και fan-coil για το χώρο του 

γυμναστηρίου. Το σχολικό συγκρότημα δε διαθέτει κεντρικό σύστημα ψύξης Ο 

αερισμός των χώρων γίνεται με φυσικό τρόπο δια μέσω των ανοιγμάτων. Ο 

συνολικός χρόνος που εκτιμάται ότι γίνεται φυσικός αερισμός είναι αντίστοιχος 

με το χρόνο λειτουργίας του. 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ  

Φυσικός φωτισμός 

Καθώς το κτίριο διαθέτει σημαντικό ποσοστό ανοιγμάτων, σε συνδυασμό με τον 

προσανατολισμό του, ο φυσικός φωτισμός, τις περισσότερες ώρες της ημέρας, 

κρίνεται επαρκής ώστε να καλύψει τις ανάγκες έντασης φωτισμού 200lux – 

500lux. 

Τεχνητός φωτισμός 

Η κάλυψη των αναγκών φωτισμού επιτυγχάνεται ως επί το πλείστον με 

λαμπτήρες και φωτιστικά φθορισμού και σε μικρό ποσοστό με λαμπτήρες 

πυρακτώσεως. Τα φωτιστικά σώματα είναι ικανοποιητικά ως προς την 

ποσότητα, γεγονός που δεν ισχύει σε ό,τι αφορά την αποδοτικότητά τους. 

Σύμφωνα με τις πραγματοποιθείσες μετρήσεις, ο φυσικός φωτισμός είναι 

επαρκής για να εξασφαλίσει την απαιτούμενη στάθμη φωτισμού κατά τις 

περισσότερες ώρες τις ημέρας . Για το λόγο αυτό είναι επιβεβλημένο, να 

τοποθετηθούν αυτοματισμοί φυσικού φωτισμού . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και 

οι τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, οι οποίες δύναται να αποφέρουν 

ουσιαστική μείωση στην κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας των κτιριακών 

υποδομών του Λυκείου Συκουρίου και κατ’ επέκταση στο λειτουργικό τους 

κόστος. Οι παρεμβάσεις που εξετάστηκαν αφορούν στη μείωση των θερμικών 

απωλειών κατά τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης με την προσθήκη 

θερμομόνωσης στην στέγη , την εγκατάσταση νέου συστήματος θέρμανσης, την 

εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED με ταυτόχρονη χρήση 

αισθητήρων φυσικού φωτισμού, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 

και, τέλος την εφαρμογή λογισμικού συστήματος καταγραφής και ανάλυσης 

δεδομένων με σκοπό την παρακολούθηση και την ορθολογική ενεργειακή 

διαχείριση των αναγκών του κτιριακού συγκροτήματος. Στόχος των 

προτεινόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης, είναι η βελτίωση των 

ενεργειακών χαρακτηριστικών του κτηρίου και η κατάταξή του σε όσο το 

δυνατόν ανώτερη.  Γενικότερα, το σύνολο των επεμβάσεων για την ενεργειακή 

αναβάθμιση των κτιριων  περιλαμβάνει τις εξής δράσεις: 

• Τοποθέτηση θερμομόνωσης κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη με επίστρωση 

θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης συνολικού πάχους 10 cm. 

• Τοποθέτηση συστήματος θερμομόνωσης περιμετρικά του κελύφους με πλάκες 

πετροβάμβακα συνολικού πάχους 8 cm. 

• Αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα θερμοδιακοπτόμενα μεταλλικά με διπλό 

υαλο-πίνακα με συνολικό συντελεστή θερμοπερατότητας Uw < 2 W/m2k. 

• Εγκατάσταση νέου συστήματος θέρμανσης με επίτοιχους λέβητες φυσικού αερίου 

τεχνολογίας συμπύκνωσης καυσαερίων στα σχολικά κτίρια ( Α & Β). 

• Εγκατάσταση νέου συστήματος κλιματισμού στο γυμναστήριο με συστοιχία 

αντλιών θερμότητας τύπου αέρος – νερού τεχνολογίας Inverter και νέες τερματικές 

μονάδες τύπου fancoil. 

• Αντικατάσταση υφισταμενων φωτιστικών σωμάτων από φωτιστικά τύπου LED. 

• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος. 

• Εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BEMS). 

 

 

 



4 . ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 

 Το σύνολο των προτεινόμενων παρεμβάσεων οδηγεί στην ενεργειακή 

αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του Λυκείου Συκουρίου .  

Αναλυτικότερα: 

✓ Το υφιστάμενο σχολικό κτίριο Α’ κατατάσσεται στην κατηγορία Η με 

συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 398.7 KWh/m2. Με την 

εφαρμογή των προτεινόμενων παρεμβάσεων το κτίριο αναμένεται να 

αναβαθμιστεί στην κατηγορία Α . 

✓ Το υφιστάμενο σχολικό κτίριο Β ’ κατατάσσεται στην κατηγορία Η με 

συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 490.1KWh/m2. Με την 

εφαρμογή των προτεινόμενων παρεμβάσεων το κτίριο αναμένεται να 

αναβαθμιστεί στην κατηγορία Α . 

✓ Το γυμναστήριο κατατάσσεται στην κατηγορία Ε με συνολική 

κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ανά τελική χρήση 1.064,5 

KWh/m2. Με την εφαρμογή των προτεινόμενων παρεμβάσεων το κτίριο 

αναμένεται να αναβαθμιστεί στην κατηγορία Α . 
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