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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Μεθοδολογία Μελέτης
Στο Κεφάλαιο 1 αναπτφςςεται θ μεκοδολογία τθσ μελζτθσ αναςκόπθςθσ του υφιςτάμενου ακαδθμαϊκοφ
ςχεδιαςμοφ και αναςχεδιαςμοφ των περιγραμμάτων μακθμάτων τθσ ενεργειακισ κατεφκυνςθσ του ΔΡΜΣ
«Αναβάκμιςθ Κτθρίων». Αποτελείται από τζςςερισ Φάςεισ, οι οποίεσ είναι:
ΦΑΘ 1: Αναφορά ςτα Υφιςτάμενα Ρεριγράμματα Μακθμάτων Κορμοφ και Ενεργειακισ Κατεφκυνςθσ,
ΦΑΘ 2: Ρεριγραφι των Νζων Τάςεων ςτθν Ενεργειακι Αγορά τθν 5ετία 2012-2017,
ΦΑΘ 3: Ραράκεςθ Ρροτάςεων για τθν Εναρμόνιςθ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν προσ τισ Τάςεισ ςτθν
Ενεργειακι Αγορά,
ΦΑΘ 4: Ραράκεςθ Ρροτάςεων για Εναρμόνιςθ των Ρεριγραμμάτων Σπουδϊν του ΔΡΜΣ «Αναβάκμιςθ
Κτθρίων».
Σ’ αυτό το ςθμείο, ακολουκεί θ ανάπτυξθ των τεςςάρων Φάςεων:

ΦΑΘ 1: Αναφορά ςτα Τφιςτάμενα Περιγράμματα Μακθμάτων Κορμοφ και Ενεργειακισ
Κατεφκυνςθσ
Ορίηονται – αναλφονται (ςτο Κεφάλαιο 2) ζξι μακιματα κορμοφ και τζςςερα μακιματα τθσ ενεργειακισ
κατεφκυνςθσ ωσ προσ τουσ ςκοποφσ, τουσ ςτόχουσ και το διδακτικό περιεχόμενο. Τα εν λόγω μακιματα
αναφζρονται ςυνοπτικά ςτα επόμενα.
ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ & ΜΑΘΘΜΑ
1ο Εξάμθνο – Μακιματα Κορμοφ (40 φοιτθτζσ)

1.

2.

Κανονιςτικό Ρλαίςιο (ΚΑΝΕΡΕ, Eurocode 8 part III, EN 1504, ISO
50001, EN 16247…)
Ενεργειακι Απόδοςθ Κτθρίων και Τεχνολογίεσ Ενεργειακισ
Αναβάκμιςθσ για Κτιρια

3.

Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ Αναβάκμιςθσ Κτθρίων

4.

Σφγχρονεσ Ρροςεγγίςεισ ςτθν Οργάνωςθ Ζργου

5.

Ρεριβαλλοντικι Επίδοςθ Κτθρίων

6.

Ερευνθτικι Μεκοδολογία
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2ο Εξάμθνο – Μακιματα Κατεφκυνςθσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ
(20 φοιτθτζσ)
1.

Ρακθτικά Συςτιματα Κελφφουσ

2.

Θλιακά Κερμικά Συςτιματα & Φωτοβολταϊκά Συςτιματα προσ
Ενεργειακι Αναβάκμιςθ Κτθρίων

3.

Γεωκερμικά Συςτιματα Κζρμανςθσ Νεροφ και Κλιματιςμοφ Κζρμανςθσ Χϊρων

4.

Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ ςε Κτιρια: Σχεδιαςμόσ, Λειτουργία,
Συντιρθςθ Θ/Μ Εγκαταςτάςεων

ΦΑΘ 2: Περιγραφι των Νζων Σάςεων ςτθν Ενεργειακι Αγορά τθν 5ετία 2012-2017
Στθ φάςθ αυτι υλοποιείται (ςτο Κεφάλαιο 3) μελζτθ τθσ κυριαρχοφςασ τάςθσ ςτθ ςθμερινι Ευρωπαϊκι
αγορά ςε ςχζςθ με τθ διεφρυνςθ του ακαδθμαϊκοφ προφίλ των προγραμμάτων Μεταπτυχιακϊν ςε
Επαγγελματικά Master (Professional Masters) κάνοντασ αναφορά και ςτθ ςυνκικθ τθσ Bolonia.
Εξάλλου, ςτθν εκνικι ενεργειακι αγορά και με ζμφαςθ ςτο κεςμικό πλαίςιο των ενεργειακϊν
επενδφςεων παρατθροφνται επίςθσ τρία κφρια γεγονότα που είναι ςε κζςθ να οδθγιςουν ςτθ
βελτίωςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν του ΔΡΜΣ «Αναβάκμιςθ Κτθρίων» τθσ ΑΣΡΑΛΤΕ, το οποίο
ςυνεπϊσ χρειάηεται να εναρμονιςτεί με τισ εν λόγω αλλαγζσ ςτο κεςμικό πλαίςιο. Αυτά τα γεγονότα
είναι:
1. Θ Εγκφκλιοσ για τουσ Ενεργειακοφσ Υπεφκυνουσ ςτα κτιρια του δθμοςίου και ευρφτερου
δθμοςίου τομζα - Εφαρμογι ΚΥΑ Δ6/Β/14826/2008,
2. Ο Νόμοσ 4342/2015 για τουσ ενεργειακοφσ ελζγχουσ ςτα κτιρια,
3. Ο Εκνικόσ Οδθγόσ των Ενεργειακϊν Ελζγχων (2017).

ΦΑΘ 3: Παράκεςθ Προτάςεων για τθν Εναρμόνιςθ του Προγράμματοσ πουδϊν προσ τισ
Σάςεισ ςτθν Ενεργειακι Αγορά
Ραρατίκενται και τεκμθριϊνονται (ςτο Κεφάλαιο 4) προτάςεισ για τθν εναρμόνιςθ του προγράμματοσ
ςπουδϊν προσ τισ ανάγκεσ τθσ ενεργειακισ αγοράσ.
Συγκεκριμζνα, διαμορφϊνεται θ ανάγκθ εκπαίδευςθσ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν:
[5]

1. Σε λογιςμικά προςομοίωςθσ ενεργειακϊν τεχνολογιϊν,
2. Σε βελτιςτοποιιςεισ επενδφςεων με τθ μζκοδο LCCA,
3. Σε τεχνολογίεσ μετριςεων ςε ενεργειακζσ κτθριακζσ τεχνολογίεσ,
4. Στθν τεχνικι προςομοιϊςεων ενεργειακϊν καταναλϊςεων τθσ γραμμισ βάςθσ (baseline).

ΦΑΘ 4: Παράκεςθ Προτάςεων για Εναρμόνιςθ των Περιγραμμάτων πουδϊν του ΔΠΜ
«Αναβάκμιςθ Κτθρίων»
Με βάςθ τα ευριματα που αναφζρκθκαν ςτθ Φάςθ 3, προτείνεται τροποποιθμζνο περίγραμμα ςπουδϊν για
τρία μακιματα κορμοφ και για τα τζςςερα μακιματα ενεργειακισ κατεφκυνςθσ (αναλυτικά ςτο ΚΕΦΑΛΑΛΟ 5).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ανάλυςθ τθσ Φάςθσ 1 “Τφιςτάμενα Περιγράμματα Μακθμάτων
Κορμοφ και Ενεργειακισ Κατεφκυνςθσ”

Ο κορμόσ, ςτο Αϋεξάμθνο, παρακολουκείται ταυτόχρονα και από τισ 2 ειδικότθτεσ, Ρολιτικοφσ Μθχανικοφσ
και Μθχανολόγουσ Μθχανικοφσ ι των ςυναφϊν ειδικοτιτων.
Σκοπόσ των μακθμάτων κορμοφ είναι θ ςυνδυαςτικι εκπαίδευςθ, ςε επίπεδο MASTER, ςτθ ςυνεργαςία
των 2 παραπάνω ειδικοτιτων, ϊςτε να ανταπεξζλκουν ςτισ βαςικζσ επιςτθμονικζσ ζννοιεσ και ςτισ
οργανωτικζσ απαιτιςεισ των μελετϊν προδιαγραφϊν, μελετϊν ζργων και υλοποίθςθσ δομικϊν και
ενεργειακϊν ζργων ςε κτιρια.

ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ & ΜΑΘΘΜΑ

ΩΡΕ παρακολοφκθςθσ

1ο Εξάμθνο – Μακιματα Κορμοφ (40 φοιτθτζσ)

1.

2.

120

Κανονιςτικό Ρλαίςιο (ΚΑΝΕΡΕ, Eurocode 8 part III, EN 1504, ISO
50001, EN 16247…)
Ενεργειακι Απόδοςθ Κτθρίων και Τεχνολογίεσ Ενεργειακισ
Αναβάκμιςθσ για Κτιρια

20

20

3.

Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ Αναβάκμιςθσ Κτθρίων

20

4.

Σφγχρονεσ Ρροςεγγίςεισ ςτθν Οργάνωςθ Ζργου

20

5.

Ρεριβαλλοντικι Επίδοςθ Κτθρίων

20

6.

Ερευνθτικι Μεκοδολογία

20
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Στο Βϋ εξάμθνο, οι ειδικότθτεσ Ρολιτικϊν Μθχανικϊν και των Μθχανολόγων Μθχανικϊν ι οι αντίςτοιχεσ ςυναφείσ προσ τισ δφο αυτζσ ειδικότθτεσ, χωρίηονται για
να παρακολουκιςουν χωριςτά τα μακιματα ειδίκευςθσ.
Σκοπόσ των μακθμάτων ειδίκευςθσ είναι θ εκπαίδευςθ, ςε επίπεδο MASTER, ςτθν επιςτθμονικι και τεχνικι εμβάκυνςθ των 2 παραπάνω κατευκφνςεων, ϊςτε
να ανταπεξζλκουν ςτισ επαγγελματικζσ απαιτιςεισ των μελετϊν προδιαγραφϊν, μελετϊν ζργων και υλοποίθςθσ των δομικϊν είτε των ενεργειακϊν ζργων ςε
κτιρια.
2ο Εξάμθνο – Μακιματα Κατεφκυνςθσ Δομικισ
Αναβάκμιςθσ (20 φοιτθτζσ)
1.

2.

Ρακολογία Κτθρίων
Εκτίμθςθ Υφιςτάμενθσ Αντοχισ & Στρατθγικι
Αναςχεδιαςμοφ κτθρίου

120

2ο Εξάμθνο – Μακιματα Κατεφκυνςθσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ
(20 φοιτθτζσ)

120

20

1.

Ρακθτικά Συςτιματα Κελφφουσ

20

30

2.

Θλιακά Κερμικά Συςτιματα & Φωτοβολταϊκά Συςτιματα προσ
Ενεργειακι Αναβάκμιςθ Κτθρίων

40

3.

Γεωκερμικά Συςτιματα Κζρμανςθσ Νεροφ και Κλιματιςμοφ Κζρμανςθσ Χϊρων

20

4.

Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ ςε Κτιρια: Σχεδιαςμόσ, Λειτουργία,
Συντιρθςθ Θ/Μ Εγκαταςτάςεων

40

30
3.

4.

Τεχνολογίεσ και Υλικά Επεμβάςεων

Επιςκευζσ και Ενιςχφςεισ Δομικϊν &
Αρχιτεκτονικϊν Στοιχείων

40

Διπλωματικι Εργαςία
Στο Γϋ εξάμθνο υλοποιείται θ ΜΔΕ (εργαςία)

Ακολουκεί θ ανάλυςθ – ανάπτυξθ των ζξι μακθμάτων κορμοφ και των τεςςάρων μακθμάτων τθσ ενεργειακισ κατεφκυνςθσ ωσ προσ τουσ ςκοποφσ, τουσ ςτόχουσ
και το διδακτικό περιεχόμενο.
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Α’ ΕΞΑΜΘΝΟ – ΜΑΘΘΜΑΣΑ ΚΟΡΜΟΤ
Σίτλοσ Μακιματοσ
Κ1
Ώρεσ Διδαςκαλίασ (Θεωρία)
Διδακτικζσ Μονάδεσ
Συπικό Εξάμθνο Διδαςκαλίασ

Κανονιςτικό πλαίςιο για τισ Αναβακμίςεισ ςτα Κτιρια
20
5
Α’

Σκοπόσ & Στόχοι
Σκοπόσ τθσ ενότθτασ είναι να αναπτυχκοφν οι βαςικζσ αρχζσ, ζννοιεσ και κριτιρια που διζπουν το
ιςχφον Κανονιςτικό Ρλαίςιο που αφορά ςτθν αποτίµθςθ τθσ φζρουςασ ικανότθτασ, ςτον
αντιςειςµικό αναςχεδιαςµό υφιςταµζνων δοµθµάτων και ςτθν ενεργειακι απόδοςθ των κτθρίων.
Οι ςτόχοι τθσ ενότθτασ είναι ο μεταπτυχιακόσ απόφοιτοσ να αποκτιςει τισ παρακάτω ικανότθτεσ
και δεξιότθτεσ:
 αναβάκμιςθ των κτθρίων ϊςτε να είναι ςε κζςθ να εντοπίηει τισ υποχρεϊςεισ και τισ ευκαιρίεσ
που απορρζουν από τθν κείμενθ νομοκεςία,
 να αντιλθφκεί μζςω του κεςμικοφ πλαιςίου τθν ουςιαςτικι ανάπτυξθ και το πλαίςιο
εφαρμογισ ενόσ ςυςτιματοσ ενεργειακισ διαχείριςθσ, κακϊσ επίςθσ και τισ εναρμονίςεισ
προσ τισ Εκνικζσ και Κοινοτικζσ απαιτιςεισ που απαιτεί ζνασ ενεργειακόσ ζλεγχοσ να γνωρίςει
το ιςχφον νομικό κακεςτϊσ για τθν ενεργειακι απόδοςθ και τθν δομικι,
 να ςυντάςςει μελζτεσ δομικισ αναβάκμιςθσ κτθρίων ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
Θεματικζσ Ενότητεσ του Μαθήματοσ
Κανονιςτικό πλαίςιο για τθν δομικι αναβάκμιςθ ςτα κτιρια
 Το Κανονιςτικό Ρλαίςιο που διζπει τθ ςτατικι μελζτθ για τθ δομικι αναβάκμιςθ υφιςτάμενων
κτθρίων ςτθ χϊρα μασ είναι ο «Ευρωπαϊκόσ Κανονιςμόσ Αντιςειςμικοφ Σχεδιαςμοφ Καταςκευϊν Αποτίμθςθ & Ενίςχυςθ Κτθρίων» (ΕΛΟΤ EN 1998-3:2005 – Αρικμ. ΔΛΡΑΔ/οικ.372, Β’ 1457 –
05/06/2014) και ο εναρμονιςμζνοσ προσ τον παραπάνω «Ελλθνικόσ Κανονιςμόσ Επεμβάςεων»
(ΚΑΝ.ΕΡΕ.), 1θ Ανακεϊρθςθ, ΦΕΚ 2187/Β/05-09-2013),
 Ανάπτυξθ εννοιϊν όπωσ θ «τρωτότθτα», θ «ςειςμικι διακινδφνευςθ», οι «ςτάκµεσ
επιτελεςτικότθτασ», οι «ςτόχοι αποτίµθςθσ ι αναςχεδιαςµοφ», οι «ςτάκµεσ αξιοπιςτίασ
δεδοµζνων» (και θ επιρροι τουσ), ο «δείκτθσ ςυμπεριφοράσ», θ «πλαςτιμότθτα» κλπ,
 βαςικζσ αρχζσ για τθ ςτρατθγικι των δομικϊν επεμβάςεων ςε υφιςτάμενεσ καταςκευζσ (ςε
κτιρια με φζροντα οργανιςμό από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, από δομικό χάλυβα και από
φζρουςα τοιχοποιία),
 Θ διάρκεια ηωισ των καταςκευϊν. Επιτελεςτικότθτα, φκορά και ανκεκτικότθτα,
 Θ ςκλιρυνςθ του ςκυροδζματοσ και τα επακόλουκα τθσ. Θ αφξθςθ τθσ αντοχισ, θ ζκλυςθ τθσ
κερμότθτασ και το πορϊδεσ. Θ ςυντιρθςθ του ςκυροδζματοσ,
 Ειςαγωγι ςτθ φκορά του ςκυροδζματοσ: Θ ζκπλυςθ, θ ανταλλαγι ιόντων, ο ςχθματιςμόσ
μεγαλομοριακϊν ενϊςεων,
 Ειςαγωγι ςτθ διάβρωςθ του οπλιςμοφ. Θ ενανκράκωςθ, τα χλωριόντα, οι ρωγμζσ και ο
ςχθματιςμόσ μακροςτοιχείων.
Κανονιςτικό πλαίςιο για τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ ςτα κτιρια
 Ευρωπαϊκό και Εκνικό πλαίςιο για τθν ενεργειακι απόδοςθ και τθν ενεργειακι απόδοςθ των
κτιρίων (οδθγία 2012/27/ΕΕ, οδθγία 2010/31/ΕΕ και αντίςτοιχο εκνικό πλαίςιο),
 Απαιτιςεισ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων (εξζλιξθ κεςμικοφ πλαιςίου, ΝΗΕΒ-Near Zero
Energy Buildings),
 Βαςικζσ αρχζσ ςυςτθμάτων ενεργειακισ διαχείριςθσ (ISO 50001),
 Βαςικζσ απαιτιςεισ ενεργειακοφ ελζγχου (ΕΝ 16247, ςχετικό εκνικό πλαίςιο),
 Αδειοδοτιςεισ μελετϊν και ζργων αναβάκμιςθσ ςε κτιρια (αδειοδοτιςεισ
γεωκερμίασ, φωτοβολταικϊν ςε κτιρια, ςυςτθμάτων ςυμπαραγωγισ, κά).
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Σίτλοσ Μακιματοσ

Κ2

Ώρεσ Διδαςκαλίασ (Θεωρία)
Διδακτικζσ Μονάδεσ
Συπικό Εξάμθνο Διδαςκαλίασ

Ενεργειακι Απόδοςθ Κτθρίων & Τεχνολογίεσ Ενεργειακισ
Αναβάκμιςθσ για Κτιρια
20
5
Α’

Σκοπόσ & Στόχοι
Σκοπόσ τθσ ενότθτασ είναι θ μεταπτυχιακι εκπαίδευςθ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν, και των δφο
κατευκφνςεων, πάνω ςε ηθτιματα που αφοροφν ςτισ τεχνολογίεσ και τισ μεκόδουσ
βελτιςτοποίθςθσ τθσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ των κτθρίων.
Οι ςτόχοι τθσ ενότθτασ είναι ο μεταπτυχιακόσ απόφοιτοσ να αποκτιςει τισ παρακάτω ικανότθτεσ
και δεξιότθτεσ:

να είναι ςε κζςθ να αναφζρει τισ τεχνοτροπίεσ των εφαρμογϊν των Τεχνολογιϊν αιχμισ που
αφοροφν τθν Ενεργειακι Αναβάκμιςθ των Κτθρίων (ΤΕΑΚ) *market assessment],

να αποκτιςει γνϊςεισ ςε κζματα εςωτερικοφ κλίματοσ, ενεργειακϊν/ περιβαλλοντικϊν
δεικτϊν και βάςεων μετεωρολογικϊν δεδομζνων, να καταγράφει τισ εξιςϊςεισ
προςομοίωςθσ των φαινομζνων και διεργαςιϊν που διζπουν τισ βαςικότερεσ ΤΕΑΚ *basics],

να γνωρίηει τα κζματα ςυνδυαςμοφ και ανάδραςθσ των ΤΕΑΚ ςτισ τεχνολογίεσ δομικισ
αναβάκμιςισ των κτθρίων *feed back],

να κατζχει το γνωςτικό αντικείμενο των Τεχνολογιϊν αιχμισ που αφοροφν τθν Ενεργειακι
Αναβάκμιςθ των Κτθρίων (ΤΕΑΚ) κακϊσ και να είναι ςε κζςθ να ειςθγείται τθ βζλτιςτθ
τεχνικι λφςθ τεκμθριϊνοντασ κάκε φορά, φραςτικά και υπολογιςτικά, τθ βελτιςτοποίθςθ
αυτι *technology assessment],

να χειρίηεται λογιςμικά προςομοίωςθσ ΤΕΑΚ και εμβακφνει με αναλυτικό και παραμετρικό
τρόπο με μελζτεσ εφαρμογισ αυτϊν *ECOTECT,advanced software application].

Θεματικζσ Ενότητεσ του Μαθήματοσ
Α. ΘΕΩΡΘΣΙΚΘ ΑΝΑΚΟΠΘΘ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
1. Μετεωρολογικά δεδομζνα για κερμοκραςίεσ αζρα, υγραςίεσ αζρα, θλιακι ακτινοβολία,
ανεμόπτωςθ, κερμοκραςίεσ νερϊν και χαρακτθριςτικά εδάφουσ,
2. Θλιακι ενζργεια, θλιακι γεωμετρία,
3. Ακτινοβολία και εκπομπι ςωμάτων και υλικϊν,
4. Μετάδοςθ κερμότθτασ ςτο μεταβατικό φαινόμενο,
5. Ψυχρομετρία και κλιματιςμόσ, Λ
6. Ραραγωγι και μεταφορά ενζργειασ (πρωτογενισ ενζργεια, τελικι,….).
Β.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΚΣΘΡΙΩΝ
1. Ενεργειακό ιςοηφγιο κτιρίου / κζρδθ – απϊλειεσ,
2. Ρακθτικά και υβριδικά θλιακά ςυςτιματα,
3. Τεχνικζσ πακθτικοφ δροςιςμοφ (αεριςμόσ, θλιοπροςταςία κλπ),
4. Φυςικόσ φωτιςμόσ κτιρίων,
5. Κερμικι και οπτικι άνεςθ.
Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΚΣΘΡΙΩΝ
1. Τεχνικζσ ςτα κτιρια (κζλυφοσ Λ),
2. Τεχνικζσ ςτα κτιρια (κζλυφοσ ΛΛ),
3. Τεχνικζσ ςτισ Θ/Μ εγκαταςτάςεισ.
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Σίτλοσ Μακιματοσ
Κ3
Ώρεσ Διδαςκαλίασ (Θεωρία)
Διδακτικζσ Μονάδεσ
Συπικό Εξάμθνο Διδαςκαλίασ

Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ Αναβάκμιςθσ Κτθρίων
20
5
Α’

Σκοπόσ & Στόχοι
Σκοπόσ τθσ ενότθτασ είναι θ μεταπτυχιακι εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν, και των δφο κατευκφνςεων,
πάνω ςε ηθτιματα που αφοροφν ςτθν οικονομικι αξιολόγθςθ των τεχνολογιϊν και τθσ
βελτιςτοποίθςθσ τθσ αναβάκμιςθσ των κτθρίων.
Οι ςτόχοι τθσ ενότθτασ είναι ο μεταπτυχιακόσ απόφοιτοσ να αποκτιςει τισ παρακάτω ικανότθτεσ
και δεξιότθτεσ:
 Να αποκτιςει γνϊςεισ για τισ βαςικζσ οικονομικζσ ζννοιεσ τθσ διαχρονικισ αξίασ του
χριματοσ, τον υπολογιςμό τθσ μελλοντικισ και παροφςθσ αξίασ ενόσ ποςοφ, να ςυντάςςει
πίνακεσ ταμειακϊν ροϊν κ.α.,
 Να είναι ςε κζςθ να υπολογίςει τουσ δείκτεσ αποδοτικότθτασ επενδυτικϊν ςχεδίων,
 Να γνωρίηει τισ οικονομοτεχνικζσ απαιτιςεισ για τθν αξιολόγθςθ απόδοςθσ ςχεδίων δομικισ
και ενεργειακισ αναβάκμιςθσ κτιρίων και να πραγματοποιεί με τθ χριςθ λογιςτικϊν φφλλων
τθν οικονομικι αξιολόγθςθ απόδοςθσ μιασ επζνδυςθσ,
 Να γνωρίηει τθ δομι των τιμολογίων ενζργειασ και τον τρόπο υπολογιςμοφ των χρεϊςεων
προκειμζνου να δφναται να αποτυπϊςει τισ μεταβολζσ ςτθν χριςθ και ηιτθςθ ενζργειασ ςε
νομιςματικζσ μονάδεσ,
 Να πραγματοποιεί υπολογιςμό των εξοικονομιςεων ενζργειασ από επενδυτικά ςχζδια
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε νομιςματικζσ μονάδεσ ςφμφωνα με τθν μεκοδολογία του
Διεκνοφσ Ρρωτοκόλλου Μζτρθςθσ και Επαλικευςθσ (IPMVP) με τθ χριςθ λογιςτικϊν φφλλων.

Θεματικζσ Ενότητεσ του Μαθήματοσ
Α. Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ
1. Βαςικοί οριςμοί,
2. Διαχρονικι αξία του χριματοσ,
3. Υπολογιςμόσ μελλοντικισ και παροφςασ αξίασ ενόσ ποςοφ,
4. Υπολογιςμόσ μελλοντικισ και παροφςασ αξίασ περιοδικϊν χρθματορροϊν,
5. Συντελεςτζσ ανάκτθςθσ και ςυςςϊρευςθσ κεφαλαίου,
6. Ο πίνακασ ταμειακϊν ροϊν.
Β. Βελτιςτοποίθςθ οικονομικϊν δεικτϊν
1. Τα μεγζκθ του πίνακα των ταμειακϊν ροϊν,
2. Δείκτεσ Αποδοτικότθτασ Λ - Κριτιρια αξιολόγθςθσ επενδυτικϊν ςχεδίων,
3. Δείκτεσ Αποδοτικότθτασ ΛΛ - Άλλα κριτιρια αξιολόγθςθσ επενδυτικϊν ςχεδίων,
4. Άλλεσ παράμετροι αξιολόγθςθσ των επενδφςεων.
Γ. Βαςικζσ απαιτιςεισ μελετϊν αναβάκμιςθσ Κτθρίων για τθν αξιολόγθςθ οικονομικισ
απόδοςθσ τθσ επζνδυςθσ, Σιμολόγια Ενζργειασ
1. Τιμολόγια Θλεκτριςμοφ,
2. Τιμολόγια Φυςικοφ Αερίου,
3. Οικονομοτεχνικζσ απαιτιςεισ για τθν αξιολόγθςθ απόδοςθσ ςχεδίων ενεργειακισ
αναβάκμιςθσ κτθρίων.
Δ. Οικονομοτεχνικι βελτιςτοποίθςθ
1. Μεκοδολογία μεταγωγισ από κτιρια/ΚΕΝΑΚ ςε κτιρια ΚΣΜΚΕ (ΝΗΕΒ),
2. Ενεργειακι διαχείριςθ ςε κτιρια.
Ε. ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΚΘ ΑΚΘΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙSO 50001 τθσ ΡΑΕ
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Σίτλοσ Μακιματοσ
Κ4
Ώρεσ Διδαςκαλίασ (Θεωρία)
Διδακτικζσ Μονάδεσ
Συπικό Εξάμθνο Διδαςκαλίασ

Σφγχρονεσ Ρροςεγγίςεισ ςτθν Οργάνωςθ Ζργου
20
5
Α’

Σκοπόσ & Στόχοι
Σκοπόσ τθσ ενότθτασ Κ4 είναι να αναπτυχκοφν οι ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ ςτθν οργάνωςθ του ζργου
τθσ αναβάκμιςθσ κτθρίων, ϊςτε γίνεται ςωςτόσ προγραμματιςμόσ και ζλεγχοσ τθσ υλοποίθςθσ του
ζργου με τθν ςωςτι χριςθ των πόρων (προςωπικοφ, εξοπλιςμοφ, υλικϊν χρόνου).
Οι ςτόχοι τθσ ενότθτασ είναι ο απόφοιτοσ του μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ να μπορεί:
 να απεικονίςει ςυμβολικά τουσ πόρουσ που μετζχουν ςτθν υλοποίθςθ ενόσ ζργου
αναβάκμιςθσ και να προςδιορίςει τον τρόπο αλλθλεπίδραςθσ τουσ όςο και τθ ςυνολικι
επίδραςθ τουσ ςτο ζργο,
 να προςδιορίςει ςτόχουσ τθσ υλοποίθςθσ και να προγραμματίςει με βζλτιςτο τρόπο τθ χριςθ
των πόρων ϊςτε να επιτευχκοφν οι ςτόχοι,
 να προςδιορίςει τουσ ¨κρίςιμουσ¨ πόρουσ που ζχουν κακοριςτικι επίδραςθ ςτθν ζκβαςθ του
ζργου,
 να λάβει υπόψθ τθν αβεβαιότθτα που υπειςζρχεται ςτθν χριςθ των πόρων τθσ αναβάκμιςθσ,
 να καταρτίςει τεχνικζσ ελζγχου του αποτελζςματοσ του ςχεδιαςμοφ αλλά και να
αντιμετωπίςει ζγκαιρα και αποτελεςματικά τισ αποκλίςεισ.

Θεματικζσ Ενότητεσ του Μαθήματοσ
Βαςικζσ ζννοιεσ (Ζργο, Εργαςία, Ρόροι-μζςα που απαιτοφνται, Ανάκεςθ Αρμοδιοτιτων)
 Γραφικζσ παραςτάςεισ ζργων (Δίκτυο, Διάγραμμα Gantt),
 Οικονομικζσ διαςτάςεισ ενόσ ζργου. Ρροχπολογιςμόσ. Δείκτεσ,
 Ρροςδιοριςμόσ κινδφνων ζργου (risk assesement),
 Κρίςιμεσ εργαςίεσ. Ο Κρίςιμοσ Δρόμοσ. Μζκοδοσ προςδιοριςμοφ του Κριςίμου Δρόμου (CPM),
 Αβεβαιότθτα ςτθ εκτζλεςθ ενόσ ζργου. Θ μζκοδοσ PERT,
 Υπζρβαςθ δυναμικότθτασ πόρου. Εξιςορρόπθςθ δυναμικότθτασ πόρων,
 Μεγιςτοποίθςθ αξιοπιςτίασ προγραμματιςμοφ,
 Ραρακολοφκθςθ φυςικισ – οικονομικισ εξζλιξθσ ζργου. (progress status sheets),
 Ρροβλζψεισ – εκτιμιςεισ ολοκλιρωςθσ,
 Επανα-προγραμματιςμόσ κακυςτερθμζνων εργαςιϊν (Recovery),
 Β.Λ.Μ (Building Information Management) και οργάνωςθ ζργων.
Οργάνωςθ και Διοίκθςθ τθσ Ομάδασ για τθν επίτευξθ του ςτόχου
 Οι ρόλοι μζςα ςτθν ομάδα,
 Χαρακτθριςτικά του θγζτθ - Ο ρόλοσ του manager.
Διαχείριςθ επαγγελματικοφ άγχουσ.

[12]

Σίτλοσ Μακιματοσ
Κ5
Ώρεσ Διδαςκαλίασ (Θεωρία)
Διδακτικζσ Μονάδεσ
Συπικό Εξάμθνο Διδαςκαλίασ

Ρεριβαλλοντικι Επίδοςθ Κτθρίων
20
5
Α’

Σκοπόσ & Στόχοι
Σκοπόσ τθσ ενότθτασ είναι να εξεταςτεί και να αξιολογθκεί το κτιριο όχι μόνο βάςει οικονομικϊν
και καταςκευαςτικϊν κριτθρίων, αλλά και βάςει παραμζτρων που αφοροφν ςυνολικά τθν
κατανάλωςθ ενζργειασ, τθν επίπτωςθ ςτο περιβάλλον, τθν υγιεινι, τθν αςφάλεια και γενικότερα τθν
ποιότθτα ηωισ που παρζχει ςτουσ χριςτεσ του.
Οι ςτόχοι τθσ ενότθτασ είναι ο μεταπτυχιακόσ απόφοιτοσ να αποκτιςει τισ παρακάτω ικανότθτεσ και
δεξιότθτεσ:
 να γνωρίςει τισ ειδικότερεσ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Εκνικζσ οδθγίεσ για τα οικολογικά
κτιρια,
 να κατανοιςει τθ λειτουργία του κτιρίου ωσ ολιςτικοφ δυναμικοφ ςυςτιματοσ που βρίςκεται
ςε ςυνεχι αλλθλεπίδραςθ με το περιβάλλον,
 να αποκτιςει γνϊςεισ πάνω ςτα εργαλεία περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και ςτισ δομζσ που τα
διζπουν. Ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν κατανόθςθ και ςτθν εφαρμογι τθσ μεκοδολογίασ Ανάλυςθσ
Κφκλου Ηωισ (ΑΗΚ) ςτα κτιρια,
 να γνωρίςει τα πλζον διαδεδομζνα εργαλεία περιβαλλοντικισ αξιολόγθςθσ κτθρίων, των
περιβαλλοντικϊν αξόνων τουσ και των ποςοτικοποιθμζνων μεγεκϊν αξιολόγθςθσ,
 να γνωρίςει τα πρότυπα πιςτοποίθςθσ που ςχετίηονται με τθν περιβαλλοντικι επίδοςθ των
κτθρίων κακϊσ και τισ περιπτϊςεισ απονομισ οικολογικοφ ςιματοσ ςε ςυγκεκριμζνεσ
κατθγορίεσ κτθρίων,
 να εξοικειωκεί ςτθν πράξθ με περιπτϊςεισ εφαρμογισ των ςυςτθμάτων αξιολόγθςθσ
BREEAM, LEED, και BEES.
Θεματικζσ Ενότητεσ του Μαθήματοσ
Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΕΙΚΣΕ
Βίβλοι και Κατευκφνςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τα Οικολογικά Κτιρια
Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΕΠΙΔΟΘ ΚΣΘΡΙΩΝ
1. Ρροςζγγιςθ του κτθρίου ωσ τμιμα του οικοςυςτιματοσ,
2. Ρεριβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ κτθριακοφ τομζα,
3. Βιϊςιμα κτιρια,
4. Εργαλεία περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ,
5. Ανάλυςθ κφκλου ηωισ κτθρίου,
6. Εργαλεία περιβαλλοντικισ αξιολόγθςθσ κτθρίων,
7. Ρρότυπα πιςτοποίθςθσ,
8. Οικολογικό ςιμα.
Γ. ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΕΠΙΔΟΘ ΚΣΘΡΙΩΝ
Ραρουςίαςθ εργαλείων περιβαλλοντικισ αξιολόγθςθσ κτθρίων
1. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method),
2. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design),
3. BEES (Building for Environmental and Economic Sustainability).
Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ECOTECT
Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΑΠΟ Θ/Μ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΣΘΡΙΩΝ
1. Ενεργειακι απόδοςθ Θ/Μ εγκαταςτάςεων,
2. ΒΜS ςτα κτιρια,
3. Ενεργειακι προςομοίωςθ κτθρίου και HVAC ςυςτθμάτων.
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Σίτλοσ Μακιματοσ
Κ6
Ώρεσ Διδαςκαλίασ (Θεωρία)
Διδακτικζσ Μονάδεσ
Συπικό Εξάμθνο Διδαςκαλίασ

Ερευνθτικι Μεκοδολογία
20
5
Α’

Σκοπόσ & Στόχοι
Σκοπόσ τθσ ενότθτασ είναι θ ανάπτυξθ τθσ μεκοδολογίασ που αφορά ςτθ διεξαγωγι ζρευνασ για τθ
ςυλλογι ςτοιχείων προκειμζνου για κάποιο ερευνθτικό ι επιχειρθματικό ζργο.
Οι ςτόχοι τθσ ενότθτασ είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ να καταςτοφν ικανοί να
 να ςχεδιάηουν ζρευνα,
 να ςυλλζγουν ςτοιχεία,
 να αναλφουν και να αξιολογοφν τα ςτοιχεία προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ ςυμπεριφορά των
ποςοτικϊν και ποιοτικϊν μεγεκϊν και θ ενδεχόμενθ ςχζςθ μεταξφ τουσ.

Θεματικζσ Ενότητεσ του Μαθήματοσ






Ειςαγωγι ςτθν ερευνθτικι μεκοδολογία (οριςμόσ προβλιματοσ, διατφπωςθ υποκζςεων,
ςχεδιαςμόσ ζρευνασ, κλπ), είδθ δεδομζνων, κλίμακεσ μζτρθςθσ, πίνακεσ & διαγράμματα,
Ειςαγωγι και εφαρμογζσ ςτο πρόγραμμα SPSS, κλπ,
Σφνταξθ ερευνθτικι πρόταςθσ και ςυγγραφι τθσ ζκκεςθσ των αποτελεςμάτων,
Ραρουςίαςθ πραγματικϊν περιπτϊςεων (case studies),
Εγκυρότθτα και Αξιοπιςτία ποςοτικϊν και ποιοτικϊν δεικτϊν ζρευνασ.
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Β’ ΕΞΑΜΘΝΟ – ΜΑΘΘΜΑΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ
Σίτλοσ Μακιματοσ
Ε1
Ώρεσ Διδαςκαλίασ (Θεωρία)
Διδακτικζσ Μονάδεσ
Συπικό Εξάμθνο Διδαςκαλίασ

Ρακθτικά Συςτιματα Κελφφουσ
20
5
Β’

Σκοπόσ & Στόχοι
Σκοπόσ τθσ ενότθτασ είναι θ παρουςίαςθ των Ρακθτικϊν Συςτθμάτων Κελφφουσ και θ διαδρομι
τουσ μζςα από τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ.
Οι ςτόχοι τθσ ενότθτασ είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ να καταςτοφν ικανοί:
 να ςχεδιάηουν τθ βελτιςτοποίθςθ Ενεργειακϊν υαλοςταςίων, ςυςτθμάτων ςκίαςθσ,
μονϊςεων, αεριςμϊν ςτο κτιριο,
 να εφαρμόηουν τισ νζεσ τεχνολογίεσ υλικϊν για τισ παραπάνω βελτιςτοποιιςεισ.

Θεματικζσ Ενότητεσ του Μαθήματοσ









Διαδρομι των ΡΣΚ από τον ΓΟΚ μζςω ΚΕΝΑΚ ζωσ τα NZEB,
ΥΛΛΚΑ Λ: Τεχνολογίεσ υλικϊν για ζνα βελτιςτοποιθμζνο ΡΣΚ,
Βελτιςτοποίθςθ Ενεργειακϊν υαλοςταςίων,
Βελτιςτοποίθςθ ςυςτθμάτων ςκίαςθσ,
Σχεδιαςμόσ βζλτιςτων μονϊςεων,
Βελτιςτοποίθςθ αεριςμϊν ςτο κτιριο (ΜΜV, free cooling, night cooling),
Βζλτιςτοσ ςχεδιαςμόσ προςόψεων (αεριηόμενθ πρόςοψθ, κερμοςιφωνικά πανζλα,
τοίχοι αδρανείασ,..).

[15]

Σίτλοσ Μακιματοσ

Ε2

Θλιακά Κερμικά Συςτιματα και Φωτοβολταϊκά Συςτιματα προσ
Ενεργειακι Αναβάκμιςθ Κτθρίων
Ώρεσ Διδαςκαλίασ
40
Ώρεσ Θεωρίασ:
32
Ώρεσ Εργαςτθρίου:
8
Διδακτικζσ Μονάδεσ
10
Συπικό Εξάμθνο Διδαςκαλίασ
Β’
Σκοπόσ & Στόχοι
Σκοπόσ τθσ ενότθτασ είναι θ παρουςίαςθ των Θλιακϊν Κερμικϊν Συςτθμάτων και Φωτοβολταϊκϊν
Συςτθμάτων και του ρόλου τουσ ςτθν Ενεργειακι Αναβάκμιςθ Κτθρίων.
Οι ςτόχοι τθσ ενότθτασ είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ να καταςτοφν ικανοί:
 Να ςχεδιάηουν τθ βελτιςτοποίθςθ φωτοβολταϊκϊν προςόψεων και ςυςτθμάτων κζρμανςθσ,
 Να ςχεδιάηουν θλιακό κλιματιςμό ςε κτιρια.

Θεματικζσ Ενότητεσ του Μαθήματοσ











Διαδρομι των ΚΘΣ & ΦΘΣ από τον ΓΟΚ μζςω ΚΕΝΑΚ ζωσ τα NZEB,
Εναλλάκτεσ κερμότθτασ Λ,
ΥΛΛΚΑ ΛΛ: Τεχνολογίεσ υλικϊν για ζνα βελτιςτοποιθμζνο ΚΘΣ και ΦΘΣ,
Τεχνολογίεσ παραγωγισ ΗΝΧ,
Βελτιςτοποίθςθ ςχεδιαςμοφ φωτοβολταικϊν facades,
Σχεδιαςμόσ net metering ςε κτιρια,
Βελτιςτοποίθςθ κζρμανςθσ ΗΝΧ και χϊρων,
Σχεδιαςμόσ θλιακοφ κλιματιςμοφ ςε κτιρια,
Εργαςτθριακζσ εφαρμογζσ ςτα ΚΘΣ,
Εργαςτθριακζσ εφαρμογζσ ςτα ΦΘΣ.
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Σίτλοσ Μακιματοσ

Ε3

Ώρεσ Διδαςκαλίασ (Θεωρία)
Διδακτικζσ Μονάδεσ
Συπικό Εξάμθνο Διδαςκαλίασ

Γεωκερμικά Συςτιματα Κζρμανςθσ Νεροφ και Κλιματιςμοφ Κζρμανςθσ Χϊρων
20
5
Β’

Σκοπόσ & Στόχοι
Σκοπόσ τθσ ενότθτασ είναι θ ανάπτυξθ των Γεωκερμικϊν Συςτθμάτων Κζρμανςθσ Νεροφ και
Κλιματιςμοφ - Κζρμανςθσ Χϊρων.
Οι ςτόχοι τθσ ενότθτασ είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ να καταςτοφν ικανοί:
 να χρθςιμοποιοφν και να επιλζγουν το καταλλθλότερο υλικό επζμβαςθσ ςτο κάκε ζργο,
 να εφαρμόηουν τισ Τεχνολογίεσ υλικϊν για ζνα βελτιςτοποιθμζνο ΓΚΣ,
 να ςχεδιάηουν τθ βελτιςτοποίθςθ γεωκερμικϊν ςυςτθμάτων με πθγι το ζδαφοσ και το νερό,
 να ςχεδιάηουν γεωκερμία ςε ςφηευξθ με θλιακά ΚΘΣ και με ςυμβατικά ςυςτιματα
κζρμανςθσ ι/και κλιματιςμοφ κτθρίων.

Θεματικζσ Ενότητεσ του Μαθήματοσ









Διαδρομι των ΓΚΣ από τον ΓΟΚ μζςω ΚΕΝΑΚ ζωσ τα NZEB,
Αντλίεσ κερμότθτασ Λ (γεωκερμικισ πθγισ),
Εναλλάκτεσ κερμότθτασ ΛΛ,
ΥΛΛΚΑ ΛΛΛ: Τεχνολογίεσ υλικϊν για ζνα βελτιςτοποιθμζνο ΓΚΣ,
Βελτιςτοποίθςθ γεωκερμικϊν ςυςτθμάτων με πθγι το ζδαφοσ,
Βελτιςτοποίθςθ γεωκερμικϊν ςυςτθμάτων με πθγι το νερό,
Βζλτιςτοσ υβριδικόσ ςχεδιαςμόσ γεωκερμίασ ςε ςφηευξθ με θλιακά ΚΘΣ και με
ςυμβατικά ςυςτιματα κζρμανςθσ ι/και κλιματιςμοφ κτθρίων,
Εργαςτθριακζσ εφαρμογζσ ςτα ΓΚΣ.
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Σίτλοσ Μακιματοσ

Ε4

Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ ςε Κτιρια: Σχεδιαςμόσ, Λειτουργία,
Συντιρθςθ Θ/Μ Εγκαταςτάςεων
Ώρεσ Διδαςκαλίασ
40
Ώρεσ Θεωρίασ:
32
Ώρεσ Εργαςτθρίου:
8
Διδακτικζσ Μονάδεσ
10
Συπικό Εξάμθνο Διδαςκαλίασ
Β’
Σκοπόσ & Στόχοι
Σκοπόσ είναι θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε κτιρια μζςω τθσ βελτιςτοποίθςθσ των ςυςτθμάτων
κλιματιςμοφ και κζρμανςθσ.
Οι ςτόχοι τθσ ενότθτασ είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ να καταςτοφν ικανοί:
 Να ςχεδιάηουν τθν βελτιςτοποίθςθ ςυςτθμάτων κλιματιςμοφ και αεριςμοφ κτθρίων,
 Να εξοικονομοφν ενζργεια μζςω του ςχεδιαςμοφ θλεκτρικϊν ςυςτθμάτων ιςχυρϊν και
αςκενϊν,
 Να ςχεδιάηουν τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ με τθ βελτιςτοποίθςθ καφςθσ ςε λζβθτεσ και
ςυςτιματα κζρμανςθσ.
Θεματικζσ Ενότητεσ του Μαθήματοσ

















Διαδρομι τθσ ΕΞΕ και των ΣΕΔ από τον ΓΟΚ μζςω ΚΕΝΑΚ ζωσ τα NZEB,
Ειδικά κεφάλαια Κλιματιςμοφ (ςυςτιματα, υψθλό λανκάνον, παγολεκάνεσ,..),
Αντλίεσ κερμότθτασ ΛΛ,
Εναλλάκτεσ κερμότθτασ ΛΛΛ,
Βελτιςτοποίθςθ καφςθσ ςε λζβθτεσ και ςε ςυςτιματα κζρμανςθσ,
Βελτιςτοποίθςθ ςε ςυςτιματα ςυμπαραγωγισ ςε κτιρια,
Βελτιςτοποίθςθ κλιματιςμοφ κτθρίων (ανάκτθςθ, αποκικευςθ..),
Βελτιςτοποίθςθ αεριςμοφ κτθρίων (ανάκτθςθ, απομείωςθ,..),
Σχεδιαςμόσ ΕΞΕ ςε θλεκτρικά ςυςτιματα ιςχυρϊν (Y/Σ, ανεμιςτιρεσ,…),
Σχεδιαςμόσ ΕΞΕ ςε θλεκτρικά ςυςτιματα αςκενϊν (data centres,..),
Συςτιματα Ενεργειακισ Διαχείριςθσ BMS και αυτοματιςμοί,
Δίκτυα smart metering και διαδικαςία μζτρθςθσ με μετρθτζσ, κατά ΕΝ 16247,
ΣΕΔ-Σχζδια Ενεργειακισ Διαχείριςθσ κατά τθν 2012/27/ΕΕ,
Συςτιματα ενεργειακισ διαχείριςθσ κατά το ΛSO 50001,
Στατιςτικι ανάλυςθ των μετριςεων και επαλικευςθ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, κατά IPMVP,
Εργαςτθριακζσ εφαρμογζσ ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, επί του IPMVP.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ανάλυςθ τθσ Φάςθσ 2 “Νζεσ Σάςεισ ςτθν Ενεργειακι Αγορά τθν
5ετία 2012-2017”

Με ςτόχο τθν εναρμόνιςθ των περιγραμμάτων των μακθμάτων ςπουδϊν του ΔΡΜΣ «Αναβάκμιςθ
κτθρίων» τθσ ΑΣΡΑΛΤΕ υλοποιιςαμε για το ςκοπό αυτό μελζτθ τθσ κυριαρχοφςασ τάςθσ ςτθ ςθμερινι
Ευρωπαϊκι αγορά ςε ςχζςθ με τθ διεφρυνςθ του ακαδθμαϊκοφ προφίλ των προγραμμάτων
Μεταπτυχιακϊν ςε Επαγγελματικά Master (Professional Masters), θ οποία και αναπτφςςεται ςτθ
παράγραφο 3.1.
Εξάλλου, ςτθν εκνικι ενεργειακι αγορά και με ζμφαςθ ςτο κεςμικό πλαίςιο των ενεργειακϊν
επενδφςεων παρατθροφνται τρία επίςθσ κφρια γεγονότα που είναι ςε κζςθ να οδθγιςουν ςτθ
βελτίωςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν του ΔΡΜΣ «Αναβάκμιςθ Κτθρίων» τθσ ΑΣΡΑΛΤΕ, το οποίο
ςυνεπϊσ χρειάηεται να εναρμονιςτεί με τισ εν λόγω αλλαγζσ ςτο κεςμικό πλαίςιο.
Αυτά τα γεγονότα είναι:
1. Θ Εγκφκλιοσ για τουσ Ενεργειακοφσ Υπεφκυνουσ ςτα κτιρια του δθμοςίου και ευρφτερου
δθμοςίου τομζα - Εφαρμογι τθσ ΚΥΑ Δ6/Β/14826/2008,
2. Ο Νόμοσ 4342/2015 για τουσ ενεργειακοφσ ελζγχουσ ςτα κτιρια,
3. Ο Εκνικόσ Οδθγόσ των Ενεργειακϊν Ελζγχων (2017).

3.1.: Θ τάςθ τθσ αγοράσ και θ ανάγκθ για τθ διεφρυνςθ του ακαδθμαϊκοφ προφίλ των
προγραμμάτων Μεταπτυχιακϊν ςε Επαγγελματικά Master (Professional Masters)
Οριςμόσ του PSM-Ειςαγωγι
Τα επαγγελματικά μεταπτυχιακά προγράμματα (The Professional Science Master's-PSM) προςφζρουν ζνα
μοναδικό επαγγελματικό πτυχίο ςτο διεπιςτθμονικό τομζα τθσ επιςτιμθσ, τθσ μθχανολογίασ, τθσ
τεχνολογίασ και μακθματικϊν και ζχουν ςχεδιαςτεί για να παρζχουν τα απαραίτθτα εφόδια και να
προετοιμάςουν τουσ νζουσ επιςτιμονεσ για μία καριζρα ςτθν βιομθχανία, ςε επιχειριςεισ, ςτθν
οργάνωςθ και διοίκθςθ ιδιωτικϊν και μθ ζργων και οργανιςμϊν.
Το πτυχίο PSM ςυνδυάηει διδαςκαλία πάνω ςε ςφγχρονα και προχωρθμζνα επιςτθμονικά κζματα
εμπεριςτατωμζνα από ζνα φάςμα επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων ανάπτυξθσ δεξιοτιτων μεγάλθσ αξίασ
για τουσ εργοδότεσ με ςτόχο τθν ανάλθψθ θγετικϊν ρόλων.
Τα PSM επίςθσ, ςυχνά περιλαμβάνουν πρακτικι άςκθςθ και ειδικά προγράμματα μακθμάτων ςε
επιχειρθςιακά, οικονομικά, διοικθτικά και επικοινωνιακά κζματα. Οι εμπειρίεσ που αποκτοφν οι
ςπουδαςτζσ των PSM τουσ κακιςτοφν ικανοφσ να ξεκινιςουν μία επιχειρθματικι ςταδιοδρομία. Τα
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προγράμματα ςπουδϊν είναι ανεπτυγμζνα λαμβάνοντασ υπόψιν τισ παροφςεσ και μελλοντικζσ ανάγκεσ
τθσ βιομθχανίασ δίνοντασ τα εφόδια για μία επιτυχθμζνθ επαγγελματικι ςταδιοδρομία.
Ο όροσ Μεταπτυχιακό επαγγελματικισ δεξιοτεχνίασ ι Επαγγελματικό Μεταπτυχιακό (Professional Science
Master’s – PSM) εδραιϊκθκε από τον μθ κερδοςκοπικό φιλανκρωπικό οργανιςμό Alfred. P. Sloan ςτισ ΘΡΑ
το 1997 αφοφ αναγνωρίςτθκε θ φπαρξθ ανάγκθσ εκπαίδευςθσ επιςτθμόνων, τεχνολόγων, μθχανικϊν και
μακθματικϊν (Science, technology, engineering and mathematics – STEM) ςε κζματα επαγγελματικά,
οικονομικά και διοικθτικά. Το 2005 τθν αναγνϊριςθ και ανάπτυξθ των PSM ανζλαβε το Συμβοφλιο των
Μεταπτυχιακϊν Σχολϊν (Council of Graduate Schools – CGS) το οποίο ςτθριηόμενο από τον NPSMA
(National Professional Science Master’s Association) δθμιοφργθςε ζνα μζτωπο με ςτόχο τθν εδραίωςθ των
PSM. Το 2007 το κογκρζςο ψιφιςε τθν δράςθ COMPETE δίνοντασ ζμφαςθ ςτθ ςθμαςία και ανάγκθ
ςτιριξθσ των PSM για τθν ανάπτυξθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του αμερικανικοφ ζκνουσ (Lynch, History of
the Development of the Professional Science Master’s Degree, 2012). Το 2013 τα προγράμματα PSM
ανιλκαν ςτα 302, είχαν 7007 αιτιςεισ από τισ οποίεσ ζγιναν δεκτζσ οι 3225, 5867 εγγεγραμμζνουσ
φοιτθτζσ, 1926 πρωτοετείσ και απζνειμαν 2038 πτυχία (Council of Graduate Schools, 2013).
Θ ανάπτυξθ και θ επιτυχία των προγραμμάτων PSM ςτισ ΘΡΑ παρζςυρε και τθν αγορά ςτθν ΕΕ με τθν
δθμιουργία αντίςτοιχων προγραμμάτων. Θ ςυντθρθτικι οικονομικι πολιτικι και οι μειωμζνεσ
χρθματοδοτιςεισ ζρχονται όμωσ ςε αντίκεςθ με τθν ανάγκθ τθσ αγοράσ για επαγγελματίεσ που ζχουν
ιςχυρι αντίλθψθ τθσ επιςτιμθσ τουσ κακϊσ και του τρόπου λειτουργίασ των επιχειριςεων, τθσ
βιομθχανίασ και τθσ αγοράσ όπωσ επιςθμαίνει θ M. Harris ςυντάκτθσ του περιοδικοφ Physics World
κζτοντασ το ερϊτθμα αν το πλαίςιο λειτουργίασ των PSM μπορεί να πετφχει και εκτόσ των ΘΡΑ.
Το 2007, ακολουκϊντασ τθν εργαςία και τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ των Tauch και Rauhvargers του
2002, θ επονομαηόμενθ ζρευνα «Trends V» τθσ Ευρωπαϊκισ Ρανεπιςτθμιακισ Ζνωςθσ (EUA – European
University Association) επιβεβαίωςε τθν τάςθ διεφρυνςθσ τθσ αγοράσ των μεταπτυχιακϊν τίτλων
επιςθμαίνοντασ τθν ανάγκθ αναγνϊριςθσ των επαγγελματικά προςανατολιςμζνων μεταπτυχιακϊν και
διδακτορικϊν τίτλων(Crosier, Purser, &Smidt, 2010).
Στθν Λςπανία υπάρχουν κάποια προγράμματα μεταπτυχιακϊν με επαγγελματικό χαρακτιρα διάρκειασ 1 –
2 ζτθ αλλά αυτά δεν είναι νομοκετθμζνα οφτε αναγνωριςμζνα από το κράτοσ.

Θ ςυνκικθ τθσ Μπολόνια
Το 1999 οι ευρωπαίοι υπουργοί παιδείασ ξεκίνθςαν τθ "διαδικαςία τθσ Μπολόνια", µε ςκοπό να
επιτευχκεί ςυνολικι ςφγκλιςθ των δομϊν των διαφόρων ςυςτθμάτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ µε
οικειοκελείσ μεταρρυκμίςεισ βαςιηόμενεσ ςε κοινζσ αρχζσ και ςυμφωνθμζνουσ ςτόχουσ (Επιτροπι
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 2003).
Θ διαδικαςία τθσ Μπολόνια επεκτάκθκε από 29 χϊρεσ το 1999 ςε 47 χϊρεσ ςιμερα με τθν Ελλάδα να
ςυμμετάςχει από τθν πρϊτθ ςτιγμι ενεργά μζςω προςπακειϊν, μεταρρυκμίςεων και αναμορφϊςεων του
εκπαιδευτικοφ τθσ ςυςτιματοσ (European Commision, 2009).
Απϊτεροσ ςτόχοσ τθσ διαδικαςίασ τθσ Μπολόνια είναι θ δθμιουργία μίασ ενιαίασ πολιτικισ όλων των
εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ θ οποία κα (European Higher Education Area (EHEA),
2005):
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Δθμιουργιςει ζνα κοινό, διακριτό και ευκατανόθτο ςφςτθμα αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ
ζργου των ιδρυμάτων τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ μζςω των εκπαιδευτικϊν μονάδων ECTS
(European Credit Transfer System),
Ενκαρρφνει τθν κινθτικότθτα ςπουδαςτϊν και επαγγελματιϊν ανάμεςα ςτισ χϊρεσ τθσ ΕΕ,
Ρροςελκφςει επιχειρθματίεσ, επαγγελματίεσ και ςπουδαςτζσ από χϊρεσ εκτόσ τθσ ΕΕ,
Ενιςχφςει τισ ενωτικζσ προςπάκειεσ τθσ ΕΕ μεταξφ των κρατϊν μελϊν τθσ,
Βελτιϊςει τισ ςχζςεισ ΘΡΑ – ΕΕ μζςω τθσ ςυνεργαςίασ των διαφόρων εκπαιδευτικϊν και
ερευνθτικϊν οργανιςμϊν εφόςον οι προτεινόμενεσ δομζσ από τθν διαδικαςία τθσ Μπολόνια είναι
ανάλογεσ αυτϊν των ιδρυμάτων των ΘΡΑ.

Βάςει τθσ ςυνκικθσ τθσ Μπολόνια ορίηονται τρείσ κφκλοι ςπουδϊν (European Higher Education Area
(EHEA), 2005):




Ο πρϊτοσ κφκλοσ ο οποίοσ αποδίδει 180 – 240 μονάδεσ ECTS αντιςτοιχεί ςτο βαςικό πτυχίο
ανϊτερθσ εκπαίδευςθσ,
Ο δεφτεροσ κφκλοσ αποδίδοντασ 90 – 120 μονάδεσ ECTS αντιςτοιχεί ςτον μεταπτυχιακό τίτλο
ςπουδϊν PSM,
Ο τρίτοσ κφκλοσ ο οποίοσ δεν αποδίδει μονάδεσ ECTS είναι αυτόσ που επιφζρει απόκτθςθ
διδακτορικοφ διπλϊματοσ ειδίκευςθσ.

Ο δεφτεροσ κφκλοσ ςπουδϊν βάςει τθσ ςυνκικθσ τθσ Μπολόνια
Σιμερα τα περιςςότερα από τα κράτθ μζλθ τθν ΕΕ αντιμετωπίηουν ςοβαρά προβλιματα ςτθν εφαρμογι
των όςων είχαν ςυμφωνθκεί ςτθν ςυνκικθ τθσ Μπολόνια για τθν αναμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ τουσ
ςυςτιματοσ για κοινωνικοφσ ι και πολιτικοφσ λόγουσ.
Χαρακτθριςτικι είναι θ περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ όπου οι προςπάκειεσ αναμόρφωςθσ του άρκρου 16 του
Συντάγματοσ οδιγθςαν ςε πλικοσ αντιδράςεων τθσ ακαδθμαϊκισ και φοιτθτικισ κοινότθτασ αλλά και του
τεχνικοφ επιμελθτθρίου, αντιδράςεων που εξωτερικεφτθκαν με μία ζξαρςθ φαινομζνων βίασ, απεργιϊν,
πορειϊν και καταλιψεων όπωσ αυτά εκδθλϊκθκαν τα ζτθ 2006 και 2007. Ραρόμοια φαινόμενα
παρουςιάςτθκαν και ςε άλλεσ χϊρεσ που αρχικά είχαν υπογράψει τθν ςυνκικθ τθσ Μπολόνια (YPEPTH,
2009).
Αποτζλεςμα τθσ αδυναμίασ των κατά τόπων κυβερνιςεων να ςυμμορφωκοφν ςε ζνα ενιαίο πλαίςιο
λειτουργίασ των ιδρυμάτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ αυξάνει τθν πολυπλοκότθτα των κατά τόπουσ
εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων και δυςχεραίνει τθν κινθτικότθτα, ςυνεργαςία και δυςλειτουργικότθτα
επαγγελματιϊν, επιςτθμόνων, εκπαιδευτικϊν και φοιτθτϊν. Χαρακτθριςτικό είναι το παράδειγμα τθσ
Λρλανδίασ που ζχει πάνω από δζκα επίπεδα ανϊτερθσ εκπαίδευςθσ με το ζνατο να αντιςτοιχεί ςτο
επίπεδο του μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςθσ.
Στόχοσ τθσ ςυνκικθσ τθσ Μπολόνια είναι να μειϊςει τθν πολυπλοκότθτα των εκνικϊν ςυςτθμάτων
εκπαίδευςθσ διευκολφνοντασ τθν αλλθλεπίδραςι τουσ. Κακϊσ τα ςυςτιματα γίνονται λιγότερο
πολφπλοκα, γίνονται πιο διακριτά, αναγνωρίςιμα και ευκατανόθτα διευκολφνοντασ και ενκαρρφνοντασ τθ
ςυνεργαςία και κινθτικότθτα.
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Σε ζνα γενικό πλαίςιο τα μεταπτυχιακά προγράμματα εκπαίδευςθσ χωρίηονται ςε τρεισ μεγάλεσ
κατθγορίεσ βάςει τθσ δομισ τουσ. Θ πρϊτθ ζχει τθν μορφι διδαςκόμενων μακθμάτων και ςτοχεφει ςτθν
ιςχυρι επαγγελματικι κατάρτιςθ του εκπαιδευομζνου. Θ δεφτερθ κατθγορία είναι αυτι των ερευνθτικϊν
προγραμμάτων που απευκφνονται κυρίωσ ςτον ερευνθτι καριζρασ ι αλλιϊσ ςε ζνα προ – διδακτορικό
επίπεδο. Τζλοσ, θ τρίτθ κατθγορία περιγράφει προγράμματα μεταβλθτισ διάρκειασ που απευκφνονται
κυρίωσ ςε μετά χρόνου διακοπισ εκπαιδευομζνουσ πάνω ςε κάποιο τομζα.
Ρζραν αυτοφ του διαχωριςμοφ ο παρακάτω κατάλογοσ επικεντρϊνεται περιςςότερο ςτθ ςφγχρονθ τάςθ
μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων που εμφανίηονται ανά των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ (Davies, 2009):









Ακαδθμαϊκό μεταπτυχιακό (Academic Master): Διαχωρίηει τουσ τίτλουσ που απονζμονται από
πανεπιςτθμιακά ιδρφματα από τουσ τίτλουσ επαγγελματικισ δεξιοτεχνίασ που απονζμονται από
τα ιδρφματα μθ πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ,
Διαδοχικό ι ςυνεχζσ μεταπτυχιακό (Consecutive Master): Είναι αυτό που ακολουκεί αμζςωσ μετά
τθν κτιςθ του βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν ι μετά από μικρό χρονικό διάςτθμα,
Μεταπτυχιακό αλλαγισ κατεφκυνςθσ (Conversion Master): Είναι αυτά που δεν ζχουν κάποια
άμεςθ ςχζςθ με τον βαςικό τίτλο ςπουδϊν του εκπαιδευομζνου,
Διατμθματικά μεταπτυχιακά (Joint Master): Είναι αυτά που οργανϊνονται από δφο ι περιςςότερα
ιδρφματα τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και απονζμουν ζναν ι περιςςότερουσ τίτλουσ,
Δια βίου μεταπτυχιακά (Lifelong Master): Χρθςιμοποιοφνται ςε κάποια ςυςτιματα για να ορίςουν
ζνα πρόγραμμα που πραγματοποιείται μετά από ζνα μεγάλο χρονικό διάςτθμα απόκτθςθσ του
βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν,
Μεταπτυχιακό επαγγελματικισ δεξιοτεχνίασ (Professional Master – PSM): Είναι ο τίτλοσ που
απονζμεται από τα ιδρφματα μθ πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ. Είναι ςτοχευμζνα ςτθν
επαγγελματικι εξζλιξθ των καταρτιηόμενων και ςυνικωσ δεν οδθγοφν ςε διδακτορικό δίπλωμα.

Θ κατάςταςθ ςτισ ΘΠΑ
Ο όροσ Μεταπτυχιακό επαγγελματικισ δεξιοτεχνίασ ι Επαγγελματικό Μεταπτυχιακό (Professional Science
Master’s – PSM) εδραιϊκθκε από τον μθ κερδοςκοπικό φιλανκρωπικό οργανιςμό Alfred P. Sloan ςτισ ΘΡΑ
το 1997 αφοφ αναγνωρίςτθκε θ φπαρξθ ανάγκθσ εκπαίδευςθσ επιςτθμόνων, τεχνολόγων, μθχανικϊν και
μακθματικϊν (Science, technology, engineering and mathematics – STEM) ςε κζματα επαγγελματικά,
οικονομικά και διοικθτικά. Το 2005 τθν αναγνϊριςθ και ανάπτυξθ των PSM ανζλαβε το Συμβοφλιο των
Μεταπτυχιακϊν Σχολϊν (Council of Graduate Schools – CGS) το οποίο ςτθριηόμενο από τον NPSMA
(National Professional Science Master’s Association) δθμιοφργθςε ζνα μζτωπο με ςτόχο τθν εδραίωςθ
των PSM. Το 2007 το κογκρζςο ψιφιςε τθν δράςθ COMPETE δίνοντασ ζμφαςθ ςτθ ςθμαςία και ανάγκθ
ςτιριξθσ των PSM για τθν ανάπτυξθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του αμερικανικοφ ζκνουσ (Lynch, History of
the Development of the Professional Science Master’s Degree, 2012).
Επιπλζον, θ ζκκεςθ του Εκνικοφ Συμβουλίου Ζρευνασ των Εκνικϊν Ακαδθμιϊν του 2008 ζδωςε ιδιαίτερθ
ζμφαςθ ςτθν ςθμαςία εδραίωςθσ και ανάπτυξθσ των PSM (Committee on Enhancing the Master’ s Degree
in Natural Sciences, 2008).
Θ ανάπτυξθ των PSM από το 2004 μζχρι και ςιμερα είναι ραγδαία όπωσ φαίνονται και από τα ςτοιχεία
που ακολουκοφν. Το 2004 υπιρχαν 67 προγράμματα PSM που εξυπθρετοφςαν 657 ςπουδαςτζσ, το 2005
τα προγράμματα αυξικθκαν ςτα 74 με 852 εγγεγραμμζνουσ ςπουδαςτζσ, το 2006 οι τιμζσ αυτζσ
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διαμορφϊκθκαν ςτα 82 και 1013 αντίςτοιχα με 344 απόφοιτουσ, ενϊ τo 2008 τα προγράμματα αυξικθκαν
κατά 50% ςτα 120 ποςοςτά που ακολουκοφνται από τουσ ςπουδαςτζσ και τα απονεμθμζνα πτυχία
(Council of Graduate Schools, 2008).
Το 2010 τα 209 προγράμματα PSM, είχαν 4396 αιτιςεισ από τισ οποίεσ ζγιναν δεκτζσ οι 2134, 4753
εγγεγραμμζνουσ φοιτθτζσ, 1471 πρωτοετείσ και απζνειμαν 1102 πτυχία (Council of Graduate Schools,
2010).
Το 2011 τα προγράμματα PSM ανιλκαν ςτα 241, είχαν 6309 αιτιςεισ από τισ οποίεσ ζγιναν δεκτζσ οι 2771,
5487 εγγεγραμμζνουσ φοιτθτζσ, 1687 πρωτοετείσ και απζνειμαν 1573 πτυχία(Council of Graduate Schools,
2011).
Το 2012 τα προγράμματα PSM ανιλκαν ςτα 299, είχαν 6181 αιτιςεισ από τισ οποίεσ ζγιναν δεκτζσ οι 2944,
5804 εγγεγραμμζνουσ φοιτθτζσ, 1884 πρωτοετείσ και απζνειμαν 1754 πτυχία (Counci lof Graduate Schools,
2012).
Το 2013 τα προγράμματα PSM ανιλκαν ςτα 302, είχαν 7007 αιτιςεισ από τισ οποίεσ ζγιναν δεκτζσ οι 3225,
5867 εγγεγραμμζνουσ φοιτθτζσ, 1926 πρωτοετείσ και απζνειμαν 2038 πτυχία (Council of Graduate Schools,
2013).

Εικόνα 1. Διαχρονικι εξζλιξθ των προγραμμάτων PSM δεδομζνα από τισ εκκζςεισ του CGS/ΘΡΑ των ετϊν
2008 - 2013
Από το 2010 μζχρι το 2013 αυξικθκαν κατά 59% οι νζεσ αιτιςεισ, οι αιτιςεισ που ζγιναν δεκτζσ
αυξικθκαν κατά 51%, οι πρωτοετείσ φοιτθτζσ αυξικθκαν κατά 31%, ενϊ το πλικοσ ςτων ςπουδαςτϊν
κατά 23% και τζλοσ τα απονεμθμζνα πτυχία αυξικθκαν κατά 85%.
Ραρά τθν ζντονθ δράςθ και φαινόμενθ επιτυχία των προγραμμάτων PSM ςτισ ΘΡΑ θ Δρ. C.B. Lynch
διευκυντισ των προγραμμάτων PSM του CGS και κακθγιτρια του πανεπιςτθμίου του Κολοράντο
επιςθμαίνει ότι παρά το ότι τα περιςςότερα προγράμματα είναι αυτοχρθματοδοτοφμενα θ οικονομικι
ςτιριξθ από κρατικά κεφάλαια ζρχεται με αρκετι δυςκολία και ότι νζα προγράμματα δφςκολα μπαίνουν
ςε κάποιο προχπολογιςμό για χρθματοδότθςθ παρά το ότι ζχουν τθν φαινόμενθ ςτιριξθ διαφόρων
κρατικϊν οργανιςμϊν.
[23]

Ζνα άλλο πρόβλθμα που επιςθμαίνει θ Δρ. C. B. Lynch είναι θ δυςπιςτία που εμφανίηει θ βιομθχανία και
οι επαγγελματίεσ και θ δυςκολία με τθν οποία δζχονται ςπουδαςτζσ για πρακτικι άςκθςθ θ οποία είναι
και ζνα βαςικό κομμάτι των PSM, εκφράηοντασ παράλλθλα με αιςιοδοξία ότι θ επιτυχία που
παρουςιάηουν τα προγράμματα τζτοιου τφπου κα άρουν τα προαναφερκζντα προβλιματα ςτο άμεςο
μζλλον (Lynch, 2012).

Θ κατάςταςθ ςτισ χϊρεσ τθσ ΕΕ
Θ ανάπτυξθ και θ επιτυχία των προγραμμάτων PSM ςτισ ΘΡΑ παρζςυρε και τθν αγορά ςτθν ΕΕ με τθν
δθμιουργία αντίςτοιχων προγραμμάτων. Θ ςυντθρθτικι οικονομικι πολιτικι και οι μειωμζνεσ
χρθματοδοτιςεισ ζρχονται όμωσ ςε αντίκεςθ με τθν ανάγκθ τθσ αγοράσ για επαγγελματίεσ που ζχουν
ιςχυρι αντίλθψθ τθσ επιςτιμθσ τουσ κακϊσ και του τρόπου λειτουργίασ των επιχειριςεων, τθσ
βιομθχανίασ και τθσ αγοράσ όπωσ επιςθμαίνει θ M. Harris ςυντάκτθσ του περιοδικοφ Physics World
κζτοντασ το ερϊτθμα αν το πλαίςιο λειτουργίασ των PSM μπορεί να πετφχει και εκτόσ των ΘΡΑ.
Στθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ το μεγαλφτερο πρόβλθμα για τθν ανάπτυξθ των PSMπθγάηει από τθν δυςκολία
πολλϊν χορϊν να ςυμμορφωκοφν με τα ςυμφωνθκζντα τθσ ςυνκικθσ τθσ Μπολόνια βάςει τθσ οποίασ
ζνασ ςπουδαςτισ πρζπει να αμειφκεί με 90 ζωσ 120 εκπαιδευτικζσ μονάδεσ ECTS για να κεωρείται ότι ζχει
τα προςόντα για τθν απόκτθςθ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν.

Εικόνα 2. Distribution of PSM programs by field of study by fall 2013/EU (Council of Graduate Schools,
2013)
Ζνα άλλο πρόβλθμα πθγάηει από τθν εξάρτθςθ των PSM από τθν ςτιριξθ των επιχειριςεων, τθσ
βιομθχανίασ και των επαγγελματιϊν οι οποίοι κα ςυμμετάςχουν ςτθν εκπαίδευςθ άμεςα ςαν λζκτορεσ ι
ζμμεςα ςαν χϊροι πρακτικισ άςκθςθσ.
Ραρά το ότι κάποιεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ διαχωρίηουν ουςιαςτικά και ςυςτθματικά τθν διαφορά μεταξφ
επαγγελματικϊν και ακαδθμαϊκϊν μεταπτυχιακϊν προςφζροντασ επίςθμα τζτοια εκπαιδευτικά
προγράμματα ι ακόμα και κάποια υβρίδια αυτϊν, θ πλειοψθφία των χωρϊν δεν αναγνωρίηουν επίςθμα
τθν διαφορά ανάμεςα ςτουσ δφο τφπουσ μετεκπαίδευςθσ ι θ διάκριςθ υφίςταται μόνο ςε επίπεδο
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ορολογίασ χωρίσ αυτι να αντανακλάται ςτον προςανατολιςμό, το περιεχόμενο και τισ προοπτικζσ αυτϊν
(Harris, 2012).
Το 2007, ακολουκϊντασ τθν εργαςία και τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ των Tauch και Rauhvargers του
2002, θ επονομαηόμενθ ζρευνα «Trends V» τθσ Ευρωπαϊκισ Ρανεπιςτθμιακισ Ζνωςθσ (EUA – European
University Association) επιβεβαίωςε τθν τάςθ διεφρυνςθσ τθσ αγοράσ των μεταπτυχιακϊν τίτλων
επιςθμαίνοντασ τθν ανάγκθ αναγνϊριςθσ των επαγγελματικά προςανατολιςμζνων μεταπτυχιακϊν και
διδακτορικϊν τίτλων (Crosier, Purser, &Smidt, 2010).
Ππωσ αναφζρουν και οι Aghionetal. (Aghion, Dewatripont, Hoxby, MasColell, & Sapir, 2008):
«Θ αποςτολι των μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν είναι να δθμιουργιςει μία ςφνδεςθ
μεταξφ εκπαίδευςθσ, ζρευνασ και καινοτομίασ. Τα πλζον προθγμζνα Επαγγελματικά
Μεταπτυχιακά παρζχουν υψθλισ ειδίκευςθσ ανκρϊπινο δυναμικό που βαςίηεται
ςτθν τεχνολογία των επιχειριςεων, ενϊ τα Ακαδθμαϊκά μεταπτυχιακά και τα
διδακτορικά παρζχουν πόρουσ που απαιτοφνται από τα πανεπιςτιμια (δθμόςια και
ιδιωτικά) και τα ερευνθτικά κζντρα»
Ραρά τισ προςπάκειεσ που ζχουν γίνει για τθν ομογενοποίθςθ και αντιςτοίχιςθ των εκπαιδευτικϊν τίτλων
ανά των μελϊν τθσ ΕΕ μζχρι και ςιμερα, παρουςιάηεται ιδιαίτερθ ετερογζνεια αναφορικά με τα
παρεχόμενα μεταπτυχιακά προγράμματα και ο διαχωριςμόσ ςε εφαρμοςμζνα/επαγγελματικά και
ακαδθμαϊκά/ερευνθτικά μεταπτυχιακά προγράμματα δεν είναι πάντοτε διακριτόσ.
Ανά τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ παρουςιάηονται οι εξισ διαφοροποιιςεισ:






Χϊρεσ ςτισ οποίεσ παρατθρείται ουςιαςτικι και ςυςτθματικι διάκριςθ μεταξφ ακαδθμαϊκϊν και
επαγγελματικϊν μεταπτυχιακϊν όπωσ είναι θ Γαλλία, θ Ολλανδία, θ Σουθδία, θ Λετονία και θ
Λταλία,
Χϊρεσ ςτισ οποίεσ δεν υπάρχει καμία απολφτωσ διάκριςθ ανάμεςα ςε ακαδθμαϊκά και
επαγγελματικά μεταπτυχιακά όπωσ είναι θ Κφπροσ, θ Τςεχία, θ Δανία, θ Ουγγαρία, θ Λρλανδία και
θ Φινλανδία,
Χϊρεσ ςτισ οποίεσ θ διάκριςθ υφίςταται μόνο ςε επίπεδο ορολογίασ, θ οποία δεν αντανακλάται
ςτθν ουςία, ςτον προςανατολιςμό και τισ προοπτικζσ των προγραμμάτων όπωσ είναι θ Νορβθγία
και θ Γερμανία (Σταμζλοσ & Δακοποφλου, 2007).

Το κζμα τθσ επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ ςτισ χϊρεσ με δυαδικά ςυςτιματα ανϊτερθσ εκπαίδευςθσ
(διαχωριςμόσ τεχνολογικϊν ιδρυμάτων και πολυτεχνικϊν ςχολϊν) είναι αρκετά πολφπλοκο και θ
διαφοροποίθςθ ανάμεςα ςε ακαδθμαϊκά και επαγγελματικά μεταπτυχιακά αρκετά μεγάλθ.
Χαρακτθριςτικά είναι τα παραδείγματα χωρϊν όπωσ τθσ Φινλανδίασ, Γερμανίασ όπου οι απόφοιτοι των
τεχνολογικϊν ιδρυμάτων υποχρεοφνται ςε τριετι και πενταετι επαγγελματικι εμπειρία αντίςτοιχα πριν
τουσ δοκεί το δικαίωμα παρακολοφκθςθσ μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων ενϊ ςτθν Ολλανδία διατθρείται
μία ςθμαντικι διαφοροποίθςθ ανάμεςα ςτα Master των τεχνολογικϊν ιδρυμάτων και ςτα MA και MSc
των πολυτεχνικϊν ςχολϊν.

[25]

Στον αντίποδα απαντϊνται χϊρεσ όπωσ θ Αγγλία και θ Ρορτογαλία που είτε μζςω νομοκετικϊν πράξεων
είτε μζςω ανοχισ, ευελιξίασ και διαλλακτικότθτασ ζχουν μειϊςει το χάςμα ανάμεςα ςτθν τεχνολογικι και
κεωρθτικι εκπαίδευςθ.
Θ κζςθ του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου των Ρολυτεχνικϊν Σχολϊν Εφαρμοςμζνων Επιςτθμϊν που ιδρφκθκε το
2004 εκπροςωπϊντασ τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ Αυςτρίασ, Δανίασ, Εςκονίασ,
Φινλανδίασ, Γερμανίασ, Λρλανδίασ, Ολλανδίασ και Ελβετίασ είναι πωσ τα επαγγελματικά μεταπτυχιακά
προγράμματα πρζπει να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιϊματα και ευκαιρίεσ εξζλιξθσ όπωσ και τα
ακαδθμαϊκά, κακϊσ επίςθσ και πωσ τα επαγγελματικά μεταπτυχιακά κα πρζπει να ζχουν μία ξεκάκαρθ
κζςθ ςτο ευρωπαϊκό πεδίο ανϊτερθσ εκπαίδευςθσ. Υπό αυτιν τθν ζννοια δεν κα πρζπει κανζνα
τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα να αποκλείεται από τθν εφαρμοςμζνθ ζρευνα και καινοτομία.
Δυςτυχϊσ ςτθν ευρωπαϊκι ζνωςθ δεν υπάρχει κάποιοσ οργανιςμόσ ο οποίοσ να αςχολείται αποκλειςτικά
με τα επαγγελματικά μεταπτυχιακά όπωσ ςυμβαίνει με τισ ΘΡΑ από το 1997. Ο οργανιςμόσ APSM
(American Professional Science Master’s)ξεκινϊντασ ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1990 από τον
επαγγελματικό προςανατολιςμό επιςτθμόνων και μακθματικϊν εξοπλίηοντάσ τουσ με εκπαίδευςθ ςε
κλάδουσ όπωσ είναι θ οικονομία, θ διοίκθςθ, θ ανταγωνιςτικότθτα κ.α. ζχει εξελιχκεί ςιμερα ςε ζναν
οργανιςμό που διαχειρίηεται και αναπτφςςει όλα τα επαγγελματικά μεταπτυχιακά προγράμματα των ΘΡΑ.
Κίνθςθ που ςτα μάτια των ευρωπαίων χαρακτθρίηεται, ίςωσ λανκαςμζνα, ωσ κακαρά εμπορικι
προςφζροντασ μεταπτυχιακά αλλαγισ κατεφκυνςθσ.
Ζνα ςχετικά νζο φαινόμενο είναι τα επαγγελματικά διδακτορικά, τα οποία προςφζρουν ςτουσ νζουσ
ερευνθτζσ περιςςότερεσ ευκαιρίεσ απαςχολθςιμότθτασ. Στα πλαίςια των επαγγελματικϊν διδακτορικϊν
διεξάγονται μεταπτυχιακά προγράμματα που βοθκάνε τουσ μζλλοντεσ υποψιφιουσ διδάκτορεσ ςε
επίπεδο μεκοδολογίασ, οργάνωςθσ και διοίκθςθσ ζργων που ςτθν ουςία είναι επαγγελματικά
μεταπτυχιακά προγράμματα, παράδειγμα αυτισ τθσ περίπτωςθσ είναι τα ερευνθτικά μεταπτυχιακά (MRes
– Master of Research) που προςφζρονται ςτθν Μεγάλθ Βρετανία(Davies, 2009).

Θ κατάςταςθ ςε εκνικό επίπεδο, ανά μζλοσ τθσ ΕΕ
Τα όςα προαναφζρκθκαν κακιςτοφν εμφανζσ το εφροσ τθσ διαφοροποίθςθσ ανάμεςα ςτισ εκνικζσ
πολιτικζσ μεταξφ των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ. Κεωρείται ςκόπιμο ςε αυτό το ςθμείο να αναφερκοφμε ςε
κάποιεσ χϊρεσ.
Στθ Σουθδία, μόλισ πρόςφατα εφαρμόςτθκε ζνα νζο πρόγραμμα επαγγελματικϊν μεταπτυχιακϊν
επονομαηόμενο Magisterexamenmed ämnesbredd, το οποίο είναι ςχεδιαςμζνο ςαν ζνα βαςικό ςτοιχείο
δια βίου εκπαίδευςθσ του εργατικοφ δυναμικοφ.
Στθν Λςλανδία προςφζρονται και μεταπτυχιακά ακαδθμαϊκά και επαγγελματικά που ονομάηονται
Candidatus τα οποία ςτοχεφουν ςε επαγγζλματα όπωσ ιατρικι, φαρμακευτικι, μαιευτικι, ψυχολογία και
οδοντιατρικι. Ενϊ παράλλθλα για τα υπόλοιπα επαγγζλματα προςφζρονται επίςθσ μεταπτυχιακά
προγράμματα ακαδθμαϊκοφ τφπου από πολυτεχνικζσ ςχολζσ.
Στθ Λετονία αρχικά μεταπτυχιακά νοοφνταν μόνο τα ερευνθτικά. Πμωσ μετά τθν αναμόρφωςθ του
εκπαιδευτικοφ νόμου το 2000 προςφζρονται πλζον και επαγγελματικά μεταπτυχιακά που δεν δίνουν
όμωσ πρόςβαςθ ςε ιατρικά επαγγζλματα. Οι νζοι τίτλοι ςπουδϊν μποροφν να αποδοκοφν από
επαγγελματικζσ ανϊτερεσ ςχολζσ, ακαδθμίεσ και πολυτεχνικζσ ςχολζσ.
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Στθ Λικουανία μόνο οι πολυτεχνικζσ ςχολζσ αποδίδουν μεταπτυχιακοφσ τίτλουσ εκτόσ από επαγγζλματα
υγείασ και αγροκαλλιεργειϊν ςτα οποία υπάρχουν ενςωματωμζνα προγράμματα επαγγελματικισ
μεταπτυχιακισ εκπαίδευςθσ που οδθγοφν αντίςτοιχα ςτθν απόκτθςθ τίτλου ιςότιμου με μεταπτυχιακό.
Στθν Λταλία μετά από αναμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ νόμου το 1999 ειςιχκθςαν τρεισ νζεσ κατθγορίεσ
το ερευνθτικό διδακτορικό, το diploma di specializzazone διάρκειασ 1 – 5 ζτθ που παρζχει εκπαίδευςθ ςε
επαγγελματικό επίπεδο και το Master universitario di second livello που ζχει διάρκεια 1 ζτοσ.
Στθν Λςπανία υπάρχουν κάποια προγράμματα μεταπτυχιακϊν με επαγγελματικό χαρακτιρα διάρκειασ 1 –
2 ζτθ αλλά αυτά δεν είναι νομοκετθμζνα οφτε αναγνωριςμζνα από το κράτοσ.
Στθν Ρορτογαλία θ αναμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ είναι ακόμα ςτθν φάςθ των
διαβουλεφςεων. Θ πικανότερθ προσ υλοποίθςθ πρόταςθ ορίηει τθν φπαρξθ ενόσ βαςικοφ τετραετοφσ
πτυχίου (licentiatura) το οποίο ακολουκείται είτε από ζνα επαγγελματικό μεταπτυχιακό διάρκειασ ενόσ
ζτουσ είτε από ζνα ακαδθμαϊκό μεταπτυχιακό διάρκειασ δφο ετϊν που μπορεί να οδθγιςει και ςε
διδακτορικό δίπλωμα.
Στθ Γαλλία τον Απρίλιο του 2002 νομοκετικθκε τροποποίθςθ του εκπαιδευτικοφ νόμου ορίηοντασ τθν
διάρκεια τθσ πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ ςε 3 + 2 από τα οποία τα 3 πρϊτα είναι για τθν απόκτθςθ τθσ
άδειασ και τα 2 τελευταία για τθν απόκτθςθ ειδίκευςθσ επιπζδου μεταπτυχιακοφ είτε ακαδθμαϊκοφ είτε
επαγγελματικοφ με το τελευταίο να περιλαμβάνει και πρακτικι άςκθςθ.
Στθν Αυςτρία δεν υπάρχει ςαφισ διαχωριςμόσ ανάμεςα ςε επαγγελματικά και ακαδθμαϊκά μεταπτυχιακά
προγράμματα. Ραρ’ όλα αυτά απαντάται ζνα ςφνολο 12 μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων
αντικατοπτρίηοντασ το 3% του ςυνόλου αυτϊν τα οποία δεν οδθγοφν ςε διδακτορικό τίτλο.
Στθν Ρολωνία, επίςθσ δεν υπάρχει ςαφισ διαχωριςμόσ ανάμεςα ςε επαγγελματικά και ακαδθμαϊκά
μεταπτυχιακά προγράμματα, αλλά ο διαχωριςμόσ γίνεται ςε επίπεδο ετϊν φοίτθςθσ εντόσ των
πανεπιςτθμιακϊν ςχολϊν. Σχολζσ φοίτθςθσ 5 – 5,5 ζτθ αποφζρουν τίτλο επιπζδου μεταπτυχιακοφ
επονομαηόμενο Magister (Jednolitestu diamagisterskie). Σχολζσ 3 – 3,5 ζτθ τεχνϊν ι εφαρμοςμζνων
επιςτθμϊν αποφζροντασ τίτλο licencat και ςχολζσ 3,5 – 4 ζτθ μθχανικϊν, αγροτικισ ανάπτυξθσ διοίκθςθσ
κλπ. αποφζροντασ τίτλο inzynier, τα οποία ζχουν ζναν πιο επαγγελματικό χαρακτιρα από τα αντίςτοιχα
Magister.
Στισ Βουλγαρία, Κφπρο, Τςεχία, Δανία, Ουγγαρία, Μάλτα και Σλοβακία δεν υπάρχει ςαφισ διαχωριςμόσ
ανάμεςα ςτα ακαδθμαϊκά και επαγγελματικά μεταπτυχιακά προγράμματα, ενϊ ςτθν Νορβθγία θ απόδοςθ
τίτλων ςτα προγράμματα είναι ευκφνθ των εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων και μόνο.
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Εικόνα 3. Κινθτικότθτα ςπουδαςτϊν ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Council of Graduate Schools, 2013)
Στθν Ολλανδία ο διαχωριςμόσ είναι αρκετά ςαφισ εφόςον από κοινοφ οι πολυτεχνικζσ ςχολζσ και τα
κολζγια (hoge scholen) προςφζρουν ακαδθμαϊκά κακϊσ επίςθσ και υψθλοφ επιπζδου επαγγελματικά
μεταπτυχιακά προγράμματα.
Στθ Γερμανία, θ διαφοροποίθςθ ανάμεςα ςτα προςφερόμενα μεταπτυχιακά προγράμματα εκφράηεται
μζςω τθσ ορολογίασ. Ρρογράμματα με ακαδθμαϊκό χαρακτιρα παίρνουν τίτλουσ όπωσ Master of Arts,
Master of Sciences ενϊ προγράμματα με επαγγελματικό χαρακτιρα τίτλουσ όπωσ Master of Engineering. Θ
διαφορετικι ορολογία δεν ςυνεπάγεται διαφορζσ ςε επίπεδο ι ποιότθτα.

Εικόνα 4. Εξζλιξθ πλικουσ μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Council of Graduate
Schools, 2013)
Στθν Ελλάδα ζγιναν κάποιεσ προςπάκειεσ κεςμοκζτθςθσ ενόσ τφπου μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ με πιο
γενικό χαρακτιρα και πιο υψθλι ειδίκευςθ από τα υπάρχοντα αλλά οι αλλαγζσ αυτζσ βρικαν τθν
ακαδθμαϊκι και τθ φοιτθτικι κοινότθτα προβλθματιςμζνθ.
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Στθ Μεγάλθ Βρετανία και τθν Λρλανδία δεν υπάρχει διαχωριςμόσ ςε επίπεδο ακαδθμαϊκό και
επαγγελματικό αλλά διαχωρίηονται ωσ προγράμματα διδαςκαλίασ (Taught master) και ερευνθτικά
(Research master) με τα πρϊτα να ζχουν διάρκεια ςυνικωσ ζνα ζτοσ και τα δεφτερα δφο. Μόλισ πρόςφατα
όμωσ το 2010 ξεκίνθςαν προγράμματα που επίςθμα τιτλοφοροφνται PSM ςτο Ανοιχτό Ρανεπιςτιμιο του
Μπάκιγχαμ (Open University - OP).
Στθ Φινλανδία αναμζνεται να ειςαχκοφν ςε πειραματικό ςτάδιο νζα προγράμματα μετεκπαίδευςθσ τα
οποία όμωσ δεν κα αποδίδουν τίτλο μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ (Tauch & Rauhvargers, 2002).

Επίλογοσ
Θ Ελλάδα όντασ μία χϊρα που χαρακτθρίηεται από ιδιαίτερθ κινθτικότθτα εκπαιδευομζνων, ςε μία εποχι
που θ αγορά των μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων αυξάνεται ραγδαία και θ ανάγκθ για νζουσ
επαγγελματίεσ και επιχειρθματίεσ είναι αυξθμζνθ λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ και τθσ απαίτθςθσ για
ανάπτυξθ και ανταγωνιςτικότθτα, προτείνεται να αναπτφξει επαγγελματικά μεταπτυχιακά προγράμματα
ςτοχεφοντασ ςτθν:







εναρμόνιςθ με τα προςυμφωνθκζντα τθσ ςυνκικθσ τθσ Μπολόνια,
παραγωγι άρτια εκπαιδευμζνων επιςτθμόνων με επαγγελματικζσ και επιχειρθςιακζσ ικανότθτεσ
τζτοιεσ ϊςτε να τουσ κακιςτά παραγωγικοφσ και ανταγωνιςτικοφσ προσ όφελοσ αυτϊν και κατ’
επζκταςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ,
παραγωγι ανταγωνιςτικϊν εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, εκμεταλλευόμενθ τθν εγχϊρια
τεχνογνωςία και να μεταβεί από εξαγωγζασ ςε ειςαγωγζα εκπαιδευομζνων ωφελϊντασ τθν
διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ και τθν ενίςχυςθ τθσ οικονομίασ τθσ μειϊνοντασ τθν κινθτικότθτα προσ
το εξωτερικό,
διεκδίκθςθ ενόσ μεριδίου μίασ φαινομενικά διαρκϊσ διευρυνόμενθσ αγοράσ των επαγγελματικϊν
μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων.
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Εικόνα 5. Διαχρονικι εξζλιξθ των αγγλόφωνων μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων ςτθν ΕΕ (Council of
Graduate Schools, 2013)

3.2.: Ανάλυςθ τθσ τάςθσ τθσ Ενεργειακισ αγοράσ ςτα πλαίςια τθσ Εγκυκλίου για τουσ
Ενεργειακοφσ Τπεφκυνουσ ςτα κτιρια του δθμοςίου και ευρφτερου δθμοςίου τομζα Εφαρμογι ΚΤΑ Δ6/Β/14826/2008
Σφμφωνα με τθν εκνικι αλλά και τθν κοινι ευρωπαϊκι ενεργειακι ςτρατθγικι, θ Ελλθνικι Κυβζρνθςθ ζχει
κζςει τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ωσ φψιςτθ προτεραιότθτα ςτο πρόγραμμα δράςεων και πρωτοβουλιϊν
που προωκεί. Ρρόκειται για ζναν τομζα με ζντονθ αναπτυξιακι διάςταςθ που ςυνδυάηει αρμονικά τθν
προςπάκεια ενίςχυςθσ τθσ εκνικισ οικονομίασ με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.
Εντόσ των ςθμαντικϊν ωφελειϊν που προςφζρει θ ενεργειακι εξοικονόμθςθ, ξεχωρίηουν οι δυνατότθτεσ
για τον εκςυγχρονιςμό των δθμόςιων ΚΤΘΛΑκϊν εγκαταςτάςεων και τθ μείωςθ των ενεργειακϊν
δαπανϊν του Κράτουσ. Για τθν προϊκθςθ τθσ παραπάνω προοπτικισ λαμβάνονται άμεςα πρωτοβουλίεσ
για τθν περαιτζρω υποςτιριξθ παρεμβάςεων που επιτυγχάνουν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και ενίςχυςθ τθσ
ενεργειακισ απόδοςθσ ςτο δθμόςιο τομζα.
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν επίτευξθ του παραπάνω ςτόχου είναι ο ςυντονιςμόσ ολόκλθρου του
διοικθτικοφ μθχανιςμοφ προκειμζνου να εφαρμοςτοφν οι διατάξεισ τθσ ΚΥΑ Δ6/Β/14826/2008: «Μζτρα
για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο δθμόςιο και ευρφτερο
δθμόςιο τομζα» (ΦΕΚ 1122/Β/2008). Σφμφωνα με τθ ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ προβλζπεται, μεταξφ άλλων,
ο οριςμόσ Ενεργειακϊν Υπευκφνων ςε όλα τα κτιρια που χρθςιμοποιοφνται από το δθμόςιο και τον
ευρφτερο δθμόςιο τομζα.
Ο Ενεργειακόσ Υπεφκυνοσ, ο οποίοσ πρζπει να είναι ειδικότθτασ μθχανικοφ, μπορεί να είναι αρμόδιοσ για
ζνα ι περιςςότερα κτιρια κάκε φορζα, ανάλογα με τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ, το ςυνολικό υπαλλθλικό
δυναμικό, τθν ωφζλιμθ επιφάνεια και όγκο των κτιρίων του φορζα. Οι αρμοδιότθτεσ του Ενεργειακοφ
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Υπευκφνου αναφζρονται αναλυτικά ςτο άρκρο 10 τθσ ΚΥΑ Δ6/Β/14826/2008 και ςυνοπτικά είναι οι
κατωτζρω:
α. θ ςυλλογι ςτοιχείων για τθν κατανάλωςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ και τθν κατανάλωςθ πετρελαίου,
φυςικοφ αερίου ι άλλου καυςίμου,
β. θ υποχρεωτικι τιρθςθ αρχείου ι βάςθσ δεδομζνων για τισ ενεργειακζσ καταναλϊςεισ του κτιρίου ι των
κτιρίων του φορζα,
γ. θ ςφνταξθ ετιςιασ ςυνοπτικισ ζκκεςθσ ενεργειακισ καταγραφισ και ελζγχου προσ το ΥΡΕΚΑ,
δ. ο χρονικόσ και οικονομικόσ προγραμματιςμόσ των αναγκαίων παρεμβάςεων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ
απόδοςθσ και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, κακϊσ και προτάςεισ για τθν εξαςφάλιςθ των ςχετικϊν πόρων,
ε. ο ζλεγχοσ τθσ ορκισ λειτουργίασ των κεντρικϊν εγκαταςτάςεων κζρμανςθσ - ψφξθσ και θ ευκφνθ
διενζργειασ τθσ περιοδικισ ςυντιρθςθσ των λεβιτων - καυςτιρων και μονάδων κλιματιςμοφ,
ςτ. θ παρακολοφκθςθ ζργων ςυντιρθςθσ ι επιςκευϊν για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ.
Οι Ενεργειακοί Υπεφκυνοι ορίηονται με ευκφνθ των αρμόδιων Γενικϊν Γραμματζων των Υπουργείων ι
Ρεριφερειϊν ι το όργανο διοίκθςθσ του οικείου Φορζα και τα ςτοιχεία τουσ κοινοποιοφνται ςτο ΥΡΕΚΑ.
Για τθ διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ, θ εν λόγω κοινοποίθςθ οφείλει να πραγματοποιθκεί μζςω τθσ
ςυμπλιρωςθσ τθσ Φόρμασ Στοιχείων Ενεργειακοφ Υπευκφνου και του Εντφπου Ενεργειακισ Καταγραφισ
και αποςτολισ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ energymanager@eka.ypeka.gr, μζχρι 31 Δεκεμβρίου 2014.
Διερευνάται επίςθσ, θ δυνατότθτα επιβράβευςθσ των οργανιςμϊν και των Ενεργειακϊν τουσ Υπευκφνων
που κα επιτφχουν αποδεδειγμζνα μείωςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ των κτθριακϊν τουσ
εγκαταςτάςεων. Με αυτόν τον τρόπο ειςάγεται για πρϊτθ φορά θ ζννοια τθσ ανταποδοτικισ
επιβράβευςθσ δθμοςίων υπαλλιλων ωσ αναγνϊριςθ των κετικϊν αποτελεςμάτων που επιτυγχάνουν για
το δθμόςιο οργανιςμό που εργάηονται και ςυνεπϊσ και για το κοινωνικό ςφνολο.

3.3.: Ανάλυςθ τθσ τάςθσ τθσ Ενεργειακισ αγοράσ ςτα πλαίςια του Νόμου 4342/2015
Λδιαίτερα ςτο Ραράρτθμα VI του νόμου 4342/2015 κακορίηονται τα ελάχιςτα κριτιρια πλθρότθτασ ενόσ
ενεργειακοφ ελζγχου και αναφζρει τα εξισ:
Οι ενεργειακοί ζλεγχοι που αναφζρονται ςτο άρκρο 10 βαςίηονται ςτισ ακόλουκεσ κατευκυντιριεσ
γραμμζσ:
α)

βαςίηονται ςε επικαιροποιθµζνα, μετριςιµα, ανιχνεφςιµα λειτουργικά δεδομζνα ωσ προσ τθν
κατανάλωςθ ενζργειασ και (για τθν θλεκτρικι ενζργεια) ςε χαρακτθριςτικά φορτίου,

β)

περιλαμβάνουν λεπτοµερι επιςκόπθςθ των χαρακτθριςτικϊν τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ενόσ
κτιρίου ι μιασ οµάδασ κτιρίων, μιασ βιοµθχανικισ δραςτθριότθτασ ι εγκατάςταςθσ,
περιλαµβανοµζνων και των μεταφορϊν,

γ)

βαςίηονται όπου είναι δυνατόν ςε ανάλυςθ κόςτουσ κφκλου ηωισ (Life Cycle Cost Analysis - LCCA) και
όχι ςε απλζσ περιόδουσ αποπλθρωμισ (Simple Pay back Periods - SPP) προκειμζνου να λαμβάνονται
υπ' όψιν οι μακροπρόκεςμεσ εξοικονομιςεισ, οι εναπομζνουςεσ αξίεσ των μακροπρόκεςμων
επενδφςεων και τα ποςοςτά αναπροςαρμογισ,

δ)

είναι αναλογικοί και επαρκϊσ αντιπροςωπευτικοί ϊςτε να δίδουν µια αξιόπιςτθ εικόνα τθσ ςυνολικισ
ενεργειακισ απόδοςθσ και να εντοπίηουν µε αξιοπιςτία τισ ςθμαντικότερεσ ευκαιρίεσ για βελτίωςθ.
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Οι ενεργειακοί ζλεγχοι επιτρζπουν λεπτομερείσ και επικυρωμζνουσ υπολογιςμοφσ των προτεινόμενων
μζτρων ϊςτε να παρζχονται ςαφείσ πλθροφορίεσ ωσ προσ το δυναµικό εξοικονόμθςθσ ενζργειασ.
Τα χρθςιμοποιοφμενα ςτουσ ενεργειακοφσ ελζγχουσ δεδομζνα αποκθκεφονται ϊςτε να είναι δυνατι θ εκ
των υςτζρων ανάλυςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ.
Λδιαίτερθ μνεία κα γίνει ς’ αυτό το ςθμείο ςε ζνα από τα ςθμαντικότερα κριτιρια πλθρότθτασ ενόσ
ενεργειακοφ ελζγχου που είναι θ ανάλυςθ κόςτουσ κφκλου ηωισ (Life Cycle Cost Analysis - LCCA).

3.3.1.: Ανάλυςθ Κόςτουσ Κφκλου Ηωισ (Life Cycle Cost Analysis - LCCA)
Ειςαγωγι – υμπλθρωματικοί δείκτεσ & Βιματα LCCA
Θ Ανάλυςθ Κόςτουσ Κφκλου Ηωισ (LCCA-LifeCycleCostAnalysis) είναι μια οικονομικι μζκοδοσ αξιολόγθςθσ
ζργων, ςφμφωνα με τθν οποία όλεσ οι δαπάνεσ που προκφπτουν από τθν αρχικι επζνδυςθ, τθ λειτουργία,
ςυντιρθςθ και τελικά τθν διάκεςθ κάκε ζργου κεωροφνται δυνθτικά ςθμαντικζσ για τθν εν λόγω
απόφαςθ. Συνεπϊσ αποτελεί για τθν εκάςτοτε διοίκθςθ ζνα ςθμαντικό εργαλείο που κζτει ςε
προτεραιότθτεσ ςτα προτεινόμενα ζργα ΕΞΕ, και άρα κακορίηει ςθμαντικά τα επιχειρθματικά ςχζδια και
πλάνα μιασ διοίκθςθσ, ακριβϊσ γιατί εςτιάηει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ μακροπρόκεςμθσ οικονομικισ
αποτελεςματικότθτασ κάκε ζργου ΕΞΕ, και όχι μόνο ωσ προσ το αρχικό κόςτοσ ι το βραχυπρόκεςμο
κόςτοσ λειτουργίασ, ςε αντίκεςθ με άλλεσ εναλλακτικζσ μεκόδουσ. Συνάμα παρζχει τισ απαραίτθτεσ
πλθροφορίεσ ςτον επενδυτι προκειμζνου εκείνοσ να είναι ςε κζςθ να αξιολογιςει τθν οικονομικι
αποδοτικότθτα τθσ κάκε προτεινόμενθσ επζνδυςθσ από τθ ςκοπιά του, λαμβάνοντασ υπόψθ το μειωμζνο
κόςτοσ ενζργειασ και τισ υπόλοιπεσ οικονομικζσ επιπτϊςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ φυςικισ ηωισ του ζργου
ι του χρονικοφ ορίηοντα που ζχει κζςει ο ίδιοσ ο επενδυτισ. Ρζραν όμωσ αυτοφ, όταν υφίςτανται
περιςςότερεσ τθσ μίασ οικονομικά αποδοτικζσ εναλλακτικζσ προτάςεισ ζργων ΕΞΕ για μια ςυγκεκριμζνθ
ενεργειακι κατανάλωςθ, θ LCCA εντοπίηει τθν πλζον οικονομικά αποδοτικι εναλλακτικι λφςθ.
Ρολλζσ φορζσ παρουςιάηεται θ ανάγκθ ιεράρχθςθσ ςτθν κατανομι τθσ χρθματοδότθςθσ για ζναν αρικμό
ανεξάρτθτων επενδυτικϊν ςχεδίων εντόσ μιασ εγκατάςταςθσ ι ενόσ οργανιςμοφ, κυρίωσ όταν δεν
υφίςταται επαρκισ χρθματοδότθςθ για τθν ταυτόχρονθ εφαρμογι του ςυνόλου των προτεινόμενων
ςχεδίων. Για παράδειγμα ο Ενεργειακόσ Υπεφκυνοσ (ΕΥ) ι Ενεργειακόσ Διαχειριςτισ (ΕΔ) ενόσ κτθρίου
καλείται να κατατάξει τα προτεινόμενα ζργα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ που ζχει προτείνει προκειμζνου να
δφναται θ διοίκθςθ του οργανιςμοφ ι τθσ επιχείρθςθσ να τα υλοποιιςει με κριτιριο τθν οικονομικι τουσ
αποδοτικότθτα ςτα πλαίςια ενόσ περιοριςμζνου προχπολογιςμοφ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ
χρθςιμοποιοφνται οι ςυμπλθρωματικοί δείκτεσ οικονομικισ επίδοςθσ που βαςίηονται ςτθν ανάλυςθ
κόςτουσ του κφκλου ηωισ.
Υπάρχουν τρείσ ςυμπλθρωματικοί δείκτεσ οικονομικισ επίδοςθσ που είναι ςυμβατοί με τθ μζκοδο
αξιολόγθςθσ ζργων LCC. Αυτοί είναι :
•

Θ κακαρι εξοικονόμθςθ (NS-Net Savings),

•

Ο Λόγοσ Επενδφςεων/εξοικονόμθςθσ (SIR-Savings to Investments Ratio) και

•

Ο Στακμιςμζνοσ Εςωτερικόσ Βακμόσ Απόδοςθσ τθσ Επζνδυςθσ (AIRR - Adjusted Internal Rate of
Return).

Οι ωσ άνω δείκτεσ βαςίηονται ςτθν ίδια ροι δαπανϊν και εξοικονόμθςθσ κατά τθν ίδια περίοδο μελζτθσ με
τισ χρθματοροζσ του LCC. Θ κακαρι εξοικονόμθςθ (Net Saving) μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθ κζςθ του
ίδιου του LCC για τθν εφρεςθ τθσ πιο οικονομικά αποδοτικισ εναλλακτικισ λφςθσ, κατά τθν αξιολόγθςθ
δφο ι περιςςότερων αμοιβαία αποκλειόμενων εναλλακτικϊν προτάςεων, και είναι αντιςτρόφωσ ανάλογθ
του LCC, δθλαδι ςε κάκε ομάδα αμοιβαία αποκλειόμενων εναλλακτικϊν, θ εναλλακτικι λφςθ με το
χαμθλότερο LCC κα ζχει τισ υψθλότερεσ κακαρζσ εξοικονομιςεισ (NS). Ο Λόγοσ Επενδφςεων /
εξοικονόμθςθσ (SIR) και ο Στακμιςμζνοσ Εςωτερικόσ Βακμόσ Απόδοςθσ τθσ Επζνδυςθσ (AIRR ) είναι
οικονομικοί δείκτεσ οι οποίοι χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ για τθν κατάταξθ των ανεξάρτθτων μεταξφ τουσ
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ζργων (για παράδειγμα, ζνα νζο green data room ςτο κτιριο Α και ζνα νζο ςφςτθμα κζρμανςθσ ςτο κτιριο
Β), όταν ο ΕΥ, ι ο ΕΔ ι γενικότερα αυτόσ που κα λάβει τθν απόφαςθ για τθν επζνδυςθ, καλείται να βρει τθ
βζλτιςτθ επιλογι για εφαρμογι των προτεινόμενων ςχεδίων ΕΞΕ, υπό τον περιοριςμό ενόσ
προχπολογιςμοφ, ο οποίοσ δεν επαρκεί για τθ χρθματοδότθςθ όλων των οικονομικά αποδοτικϊν ζργων
που προςδιορίηονται για μια ςυγκεκριμζνθ εγκατάςταςθ ι οργανιςμό. Ο SIR και ο AIRR δεν ςυνθκίηεται να
χρθςιμοποιοφνται για τον προςδιοριςμό τθσ πλζον αποδοτικισ οικονομικά εναλλακτικισ λφςθσ τθσ ίδιασ
ενεργειακισ πτυχισ (για παράδειγμα, το πιο οικονομικό τρόπο μόνωςθσ). Ωςτόςο και ςτισ περιπτϊςεισ
αυτζσ για λόγουσ εξοικείωςθσ δίνεται ςτο αντίςτοιχο παράδειγμα του μορφότυπου του παρόντοσ οδθγοφ:
“LCCAexample” και ο υπολογιςμόσ των δεικτϊν αυτϊν, αλλά και ωσ ζνδειξθ επιβεβαίωςθσ τθσ τάςθσ για
ορκι επιλογι μεταξφ δφο αλλθλοαποκλειόμενων εναλλακτικϊν ζργων. Ο υπολογιςμόσ και θ ορκι χριςθ
αυτϊν των ςυμπλθρωματικϊν οικονομικϊν δεικτϊν κα αναλυκεί περαιτζρω ςτθν παράγραφο 12.4.
Θ LCCA βρίςκεται ςε αντίκεςθ με τθ μζκοδο αποπλθρωμισ (Payback) κακϊσ θ τελευταία επικεντρϊνεται
γενικά ςτο πόςο γριγορα μπορεί να ανακτθκεί θ αρχικι επζνδυςθ. Με αυτό τον τρόπο δεν αποτελεί
δείκτθ μακροπρόκεςμθσ οικονομικισ απόδοςθσ ι κερδοφορίασ, κακϊσ αγνοεί ςυνικωσ όλεσ τισ δαπάνεσ
και εξοικονομιςεισ που λαμβάνουν χϊρα μετά τθ χρονικι ςτιγμι κατά τθν οποία επιτυγχάνεται θ
αποπλθρωμι. Επίςθσ, δεν γίνεται διάκριςθ μεταξφ εναλλακτικϊν λφςεων ζργων που ζχουν διαφορετικι
διάρκεια και κφκλο ηωισ. Επιπλζον, θ απλι μζκοδοσ αποπλθρωμισ (Simple Payback), που χρθςιμοποιείται
ςυνικωσ, αγνοεί τθν χρονικι αξία του χριματοσ κατά τθ ςφγκριςθ των μελλοντικϊν χρθματοροϊν ζναντι
του αρχικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ.
Στον Ρίνακα 1 που ακολουκεί παρουςιάηονται ςυνοπτικά τα Βιματα Ανάλυςθσ Κόςτουσ Κφκλου Ηωισ
(LCCA).

Οριςμοί – Προαπαιτοφμενα – Λιψθ & Σεκμθρίωςθ δεδομζνων
Επίπεδο Σεκμθρίωςθσ
Οι μελζτεσ LCCΑ, ανεξαρτιτωσ του όγκου τουσ και του βάκουσ τουσ, πρζπει να τεκμθριϊνονται
προςεκτικά, ϊςτε να αποτυπϊνουν τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ και να αρχειοκετοφνται με τζτοιο τρόπο,
ϊςτε να είναι εφκολθ θ πρόςβαςθ ςε κάκε υποςτθρικτικό ςτοιχείο ι ζγγραφο οποτεδιποτε αναηθτθκεί
ςτο μζλλον (π.χ για μελλοντικζσ μελζτεσ). Θ μορφι των δεδομζνων κα πρζπει να είναι απλι και εφκολα
κατανοθτι ςε τρίτουσ.
Στον Ρίνακα 2 που ακολουκεί παρουςιάηονται ςυνοπτικά τα απαιτοφμενα Δεδομζνα τεκμθρίωςθσ
μιασ ανάλυςθσ κόςτουσ κφκλου ηωισ.

[33]

Πίνακασ 1.: Βιματα Ανάλυςθσ Κόςτουσ Κφκλου Ηωισ (LCCA)

ΒΘΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΘΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΗΩΘΣ
1

Οριςμόσ του προβλιματοσ και κακοριςμόσ του ςτόχου

2

Προςδιοριςμόσ των εφικτών εναλλακτικών λφςεων

3

Κακιζρωςθ κοινών παραδοχών και παραμζτρων

4

Εκτίμθςθ του κόςτουσ και οι χρόνοι εμφάνιςισ του για κάκε εναλλακτικι

5

Προεξόφλθςθ κάκε μελλοντικοφ κόςτουσ ςτθν παροφςα αξία

6

Υπολογιςμόσ και ςφγκριςθ του LCC για κάκε εναλλακτικι

7

Υπολογιςμόσ ςυμπλθρωματικών μζτρων, εφόςον απαιτοφνται για τθν
ιεράρχθςθ των ζργων

8

Εκτίμθςθ τθσ αβεβαιότθτασ των δεδομζνων ειςόδου

9

Εκτίμθςθ των επιπτώςεων για τισ οποίεσ δεν μπορεί να εκτιμθκεί το
κόςτοσ και τα νομιςματικά οφζλθ

10

Παροχι ςυμβουλών ςχετικά με τθν απόφαςθ

Παράμετροι για τον υπολογιςμό ενεργειακϊν εξοικονομιςεων
Ραράμετροι κατά τον υπολογιςμό τθσ ενζργειασ που ςχετίηονται με το κόςτοσ ςε μια LCCA:
•

Μετράται θ ποςότθτα τθσ ενζργειασ που χρθςιμοποιείται ςτο κτιριο ι τον εξοπλιςμό, με βάςθ τον
τφπο τθσ ενζργειασ (π.χ. θλεκτρικι ενζργεια, φυςικό αζριο, πετρζλαιο) ςε όρουσ τελικισ χριςθσ
(enduse).

•

Χρθςιμοποιοφνται τα τιμολόγια του προμθκευτι λαμβάνοντασ υπόψθ όλεσ τισ παραμζτρουσ
τιμολόγθςθσ. Θ χριςθ μζςων τιμϊν δεν είναι αποδεκτι μζκοδοσ ςφμφωνα με το Διεκνζσ Ρρωτόκολλο
Μζτρθςθσ και Επαλικευςθσ των Εξοικονομιςεων (IPMVP). Κατ’ εξαίρεςθ και ειδικά για τισ τιμζσ
ενζργειασ και ιςχφοσ που αφοροφν τουσ πελάτεσ Υψθλισ Τάςθσ (ΥΤ), ακριβϊσ επειδι οι τιμζσ αυτζσ
είναι προϊόν διαπραγμάτευςθσ άκρωσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, κα λαμβάνονται προκακοριςμζνεσ
τιμζσ μόνο για το ανταγωνιςτικό τιμολόγιο ςε ευρϊ/kWh και ευρϊ/kW, φςτερα από ειδικζσ
εγκυκλίουσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Επικεωρθτϊν Ενζργειασ του Υπουργείου. Το ίδιο ιςχφει και για
μεγάλουσ καταναλωτζσ τθσ μζςθσ και τθσ χαμθλισ τάςθσ που ζχουν ςυνολικι ετιςια κατανάλωςθ
μεγαλφτερθ από 50GWh ετθςίωσ.
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Πίνακασ 2: Δεδομζνα τεκμθρίωςθσ μιασ ανάλυςθσ κόςτουσ κφκλου ηωισ

Δεδομζνα τεκμθρίωςθσ Ανάλυςθσ Κφκλου Ζωισ
1 Περιγραφή Ζργου
Γενικζσ πλθροφορίεσ
Είδθ αποφάςεων που πρζπει να λθφκοφν
Περιοριςμοί

5 Υπολογιςμοί
Προεξόφλθςθ
Υπολογιςμοί του κόςτουσ κφκλου ηωισ
Υπολογιςμοί των ςυμπλθρωματικών μζτρων

2 Εναλλακτικζσ λφςεισ
Τεχνικι Περιγραφι
Λόγοι για τουσ οποίουσ περιλιφκθςαν
Μθ νομιςματικά ηθτιματα

6 Ερμηνεία
Αποτελζςματα των ςυγκρίςεων LCC
Εκτίμθςθ τθσ αβεβαιότθτασ
Αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ ευαιςκθςίασ

3 Κοινζσ παράμετροι
Διάρκεια τθσ μελζτθσ
Ημερομθνία βάςθσ
Ημερομθνία ζναρξθσ λειτουργίασ
Προεξοφλθτικό επιτόκιο
Αντιμετώπιςθ του πλθκωριςμοφ
Λειτουργικζσ παράμετροι
Τιμολόγια ενζργειασ και φδρευςθσ

7 Μη χρηματικζσ εξοικονομήςεισ και κόςτη
(π.χ ανθρώπινοι πόροι, εκπομπζσ ρφπων, κλπ)
Περιγραφι των άυλων περιουςιακών ι μθ περιουςιακών ςτοιχείων
8 Άλλα θζματα
Περιγραφι
9 Συςτάςεισ

4 Δεδομζνα κόςτουσ και ςχετικοί παράγοντεσ
Επενδυτικζσ δαπάνεσ
Λειτουργικζσ δαπάνεσ
Χριςθ ενζργειασ ανά είδοσ
Χριςθ νεροφ και όγκοσ αποβλιτων
Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ δαπανών
Πθγζσ δεδομζνων κόςτουσ
Εκτίμθςθ τθσ αβεβαιότθτασ

• Τα ποςοςτά κλιμάκωςθσ των τιμϊν τθσ ενζργειασ, εφόςον χρθςιμοποιθκοφν, κα πρζπει να παρζχονται
από επίςθμουσ φορείσ (όπωσ θ ΑΕ), εκτόσ εάν υπάρχουν διακζςιμα προβλεπόμενα ποςοςτά κλιμάκωςθσ
από τον προμθκευτι ενζργειασ.
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3.4.: Ανάλυςθ τθσ τάςθσ τθσ Ενεργειακισ αγοράσ ςτα πλαίςια του Οδθγοφ Ενεργειακϊν
Ελζγχων
Δφο ςθμαντικοί παράγοντεσ που αναφζρονται ςτον Οδθγό Ενεργειακϊν Ελζγχων είναι θ γραμμι βάςθσ
κακϊσ και θ τεχνολογία μετριςεων που κα αναλυκοφν παρακάτω.
Με ςκοπό τθ μελζτθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν των φοιτθτϊν του ΔΡΜΣ, παρακάτω παρουςιάηονται οι
τεχνικζσ προδιαγραφζσ των εν λόγω παραγόντων και τεχνολογιϊν.

3.4.1.: Σεχνικι προδιαγραφι τθσ εκπαιδευτικισ ανάγκθσ των φοιτθτϊν του ΔΠΜ ςε ςχζςθ με
τθν εκπαίδευςι τουσ επί τθσ τεχνικισ τθσ Γραμμισ Βάςθσ
Γενικά
Ζνασ από τουσ κφριουσ ςτόχουσ των ενεργειακϊν ελζγχων είναι θ εφρεςθ του τφπου τθσ κατανάλωςθσ
γραμμισ βάςθσ (baseline consumption) ι τθσ κατανάλωςθσ βάςθσ ανά τελικι χριςθ και ανά μορφι
ενζργειασ. Για τθ κάκε ςθμαντικι κατανάλωςθ ενζργειασ, ςυγκεντρϊνονται κατ’ ελάχιςτον ςτοιχεία
κατανάλωςθσ για τουσ ςυνεχείσ δϊδεκα τελευταίουσ μινεσ. Ο ελεγκτισ διερευνά τισ τυχόν μεταβολζσ των
ανωτζρω κακοριςτικϊν παραγόντων και τθν ενδεχόμενθ ςυςχζτιςι τουσ με τθν κατανάλωςθ ενζργειασ. Θ
ςυςχζτιςθ αυτι δίδεται με τθ βοικεια μακθματικοφ τφπου.
Θ κατανάλωςθ βάςθσ μπορεί να αφορά ζνα μοναδικό φορτίο ι ζνα πλικοσ φορτίων. Ανάλογα με τισ
απαιτιςεισ δφναται να ορίηεται για χρονικό διάςτθμα ϊρασ, μίασ θμζρασ ι ενόσ μινα. Θ κατανάλωςθ
βάςθσ μπορεί επίςθσ να αφορά τθν εξζλιξθ των αιχμϊν τθσ θλεκτρικισ ιςχφοσ. Στθν περίπτωςθ αυτι το
χρονικό διάςτθμα βάςθσ είναι το ζνα τζταρτο τθσ ϊρασ.
Στθν περίπτωςθ όπου θ κατανάλωςθ βάςθσ αφορά ζνα μόνο φορτίο (π.χ. ζνασ κινθτιρασ) τότε θ εφρεςθ
του τφπου είναι ςχετικά εφκολθ. Συνικωσ απαιτείται μζτρθςθ του βακμοφ απόδοςθσ τθσ ςυςκευισ ςε
πλιρεσ φορτίο ι μερικό φορτίο. Για ςυςκευζσ τφπου ON/OFF απαιτείται μία μόνο μζτρθςθ ςε πλιρεσ
φορτίο. Για ςυςκευζσ που δφνανται να αυξομειϊνουν το φορτίο τουσ αναλογικά (π.χ. ζνασ πιεςτικόσ
βιομθχανικόσ λζβθτασ) ςυνικωσ απαιτοφνται περιςςότερεσ μετριςεισ του βακμοφ απόδοςθσ, ςε
διάφορεσ αντιπροςωπευτικζσ ςτάκμεσ φορτίου.
Σε περιπτϊςεισ όμωσ όπου θ κατανάλωςθ βάςθσ αφορά ζνα ςφνολο φορτίων, τότε θ εφρεςθ του τφπου
γίνεται με βάςθ τισ μεκόδουσ τθσ ςτατιςτικισ (γραμμικι ι μθ γραμμικι παλινδρόμθςθ). Εδϊ κα πρζπει να
αξιοποιείται το ςφνολο των διακζςιμων ςτοιχείων για τθν κατανάλωςθ ενζργειασ. Εφόςον θ κατανάλωςθ
ενζργειασ εμφανίηει μία ςτακερι ςυμπεριφορά, με διακφμανςθ των διακζςιμων ςτοιχείων μικρότερθ από
3%, θ κατανάλωςθ βάςθσ δφναται να οριςτεί με βάςθ μόνο ενεργειακά μεγζκθ.
Σε αντίκετθ περίπτωςθ θ κατανάλωςθ πρζπει να ςυςχετίηεται με ζνα ι περιςςότερουσ κακοριςτικοφσ
παράγοντεσ και να διαμορφϊνεται ο αντίςτοιχοσ μακθματικόσ τφποσ. Οι απαιτιςεισ για τθν προβλεπτικι
ακρίβεια του τφπου αυτοφ δίδονται ςε επόμενθ παράγραφο.
Ο τφποσ τθσ γραμμισ βάςθσ, δφναται να προβλζπει τθν κατανάλωςθ ενζργειασ ανά κατθγορία τελικισ
χριςθσ για τθν οποία αναπτφςςεται, κάτω από ςυνικθσ μεταβολζσ των κακοριςτικϊν παραγόντων. Δφο
είναι οι κυριότερεσ εφαρμογζσ του τφπου τθσ γραμμισ βάςθσ:
(α) Εκ των προτζρων προβλζψεισ, δθλαδι προβλζψεισ μελλοντικϊν καταναλϊςεων ενζργειασ κάτω από
άγνωςτεσ τιμζσ των κακοριςτικϊν παραγόντων. Στθ περίπτωςθ αυτι απαιτείται θ πρόβλεψθ των
μελλοντικϊν τιμϊν των παραγόντων αυτϊν (π.χ. θ αφξθςθ του όγκου παραγωγισ για το επόμενο
ζτοσ) πριν τθν εκτίμθςθ τθσ μελλοντικισ κατανάλωςθσ,
(β) Εκ των υςτζρων εκτιμιςεισ, δθλαδι εκτιμιςεισ καταναλϊςεων ςτο παρελκόν, κάτω από
διαμορφωμζνεσ και γνωςτζσ τιμζσ των κακοριςτικϊν παραγόντων.
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Εκ των προτζρων πρόβλεψθ καταναλϊςεων και εξοικονομοφμενθσ ενζργειασ
Ρότε απαιτοφνται
Με τισ εκ των προτζρων προβλζψεισ εκτιμϊνται μελλοντικζσ καταναλϊςεισ ενζργειασ εντόσ τθσ περιόδου
ενδιαφζροντοσ, με τθν υπόκεςθ ότι δεν κα λθφκεί κανζνα μζτρο εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Οι προβλζψεισ
αυτζσ είναι απαραίτθτεσ όταν αναμζνονται ςθμαντικζσ μεταβολζσ ςτουσ κακοριςτικοφσ παράγοντεσ τθσ
κατανάλωςθσ όπωσ ο όγκοσ παραγωγισ ι το ωράριο λειτουργίασ.
Στθν περίπτωςθ αυτι θ προβλεπόμενθ κατανάλωςθ ενζργειασ και οι προτάςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ
τότε κα πρζπει να τεκμθριϊνονται με βάςθ τθν εκ των προτζρων πρόβλεψθ τθσ μελλοντικισ κατανάλωςθσ
και τθσ εξοικονομοφμενθσ ενζργειασ και όχι με βάςθ τα ιςτορικά ςτοιχεία τθσ κατανάλωςθσ.
Διακρίβωςθ και διόρκωςθ ιςτορικϊν ςτοιχείων
Οι εκ των προτζρων εκτιμιςεισ εφαρμόηονται επίςθσ και για τον ζλεγχο, διόρκωςθ ι τθν απόρριψθ
ιςτορικϊν ςτοιχείων καταναλϊςεων τα οποία παρουςιάηουν μεγάλεσ αποκλίςεισ ζναντι τθσ αντίςτοιχθσ
εκτίμθςθσ με το πρότυπο τθσ κατανάλωςθσ αναφοράσ. Θ διακρίβωςθ αυτι είναι απαραίτθτθ μια και
κανζνα ςτοιχείο δεν είναι απαλλαγμζνο ςφάλματοσ, ειδικότερα ςε περιπτϊςεισ ςυγκροτθμάτων όπου θ
ςυλλογι των ενεργειακϊν δεδομζνων δεν είχε προςλάβει ςυςτθματικό χαρακτιρα.
Με βάςθ τισ εκ των υςτζρων εκτιμιςεισ, εντοπίηονται ςτοιχεία καταναλϊςεων τα οποία εμφανίηουν
ιδιαίτερα μεγάλεσ αποκλίςεισ ζναντι των υπολοίπων ςτοιχείων. Επίςθσ δφναται να γίνουν εκτιμιςεισ για
τθ τυπικι απόκλιςθ των προβλζψεων για τθν κατανάλωςθ αναφοράσ ωσ προσ τα πραγματικά ςτοιχεία.
Τζλοσ είναι δυνατι θ ςυμπλιρωςθ των χρονοςειρϊν των ςτοιχείων, ςε περιπτϊςεισ ελλιπϊν ςτοιχείων.

Εκ των υςτζρων εκτίμθςθ τθσ εξοικονομοφμενθσ ενζργειασ
Κφρια χριςθ τθσ εκ των υςτζρων κατανάλωςθσ βάςθσ είναι θ εκτίμθςθ τθσ διορκωμζνθσ γραμμισ βάςθσ
και τθσ εξοικονομθκείςασ ενζργειασ μετά τθν λιψθ των μζτρων εξοικονόμθςθσ.
Θ νζα κατανάλωςθ ενζργειασ μετά τθν λιψθ μζτρων, ςυγκρίνεται όχι με τα ιςτορικά ςτοιχεία τθσ
κατανάλωςθσ ενζργειασ αλλά με τθν εκ των υςτζρων πρόβλεψθ τθσ κατανάλωςθσ (θ οποία κα είχε
προκφψει χωρίσ τθν λιψθ μζτρων), με βάςθ τισ νζεσ, γνωςτζσ τιμζσ των κακοριςτικϊν παραγόντων. Θ
εξοικονομοφμενθ ενζργεια για ζνα χρονικό διάςτθμα Ν υπολογίηεται τότε ωσ εξισ:

ΔÊ N  Ê N  E N , όπου

(1)


Δ E N : θ εκτίμθςθ (εκ των υςτζρων) τθσ εξοικονομοφμενθσ ενζργειασ κατά το χρονικό διάςτθμα Ν, όπου το
ςφμβολο ˄ (καπζλο) υποδθλϊνει εκτιμοφμενο και όχι μετροφμενο μζγεκοσ.
E N :

EN

:

θ εκτίμθςθ (εκ των υςτζρων) τθσ κατανάλωςθσ αναφοράσ θ οποία κα είχε προκφψει για το ίδιο
χρονικό διάςτθμα εάν δεν είχαν λθφκεί μζτρα εξοικονόμθςθσ Ν, υπό τα νζα δεδομζνα των
κακοριςτικϊν παραγόντων.
θ μζτρθςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ.

Ο δείκτθσ Ν υποδεικνφει ζνα ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα, μετά τθν λιψθ μζτρων εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ. Θ ςφγκριςθ εδϊ μπορεί να γίνει για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των δϊδεκα μθνϊν μια και ο
τφποσ τθσ κατανάλωςθσ αναφοράσ δφναται να προδιορίηει τθν κατανάλωςθ ςε μθνιαία ι θμεριςια βάςθ.
Θ ανωτζρω πρόβλεψθ τθσ κατανάλωςθσ είναι εκ των υςτζρων, δθλαδι λαμβάνει υπόψθ τισ πραγματικζσ
τιμζσ των κακοριςτικϊν παραγόντων. Ρρακτικά θ πρόβλεψθ αυτι δίνει τθν ενζργεια τθν οποία κα
κατανάλωνε το ςφςτθμα κατά τθν χρονικι περίοδο Ν, εάν δεν είχαν λθφκεί μζτρα εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ.
Με τον τρόπο αυτό αξιολογείται αντικειμενικά θ επίδραςθ ενόσ προγράμματοσ ι μίασ επζνδυςθσ
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ επί τθσ ειδικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ, ι του βακμοφ απόδοςθσ μίασ
ςυςκευισ, μζςω τθσ αφαίρεςθσ των επιδράςεων των υπολοίπων ανεξάρτθτων παραγόντων.
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Για παράδειγμα, όταν ζνα ςυγκρότθμα λαμβάνει μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και παράλλθλα αυξάνει
τον κφκλο εργαςιϊν του, τότε είναι δυνατόν να παρατθρθκεί αφξθςθ αντί για μείωςθ τθσ πραγματικισ
κατανάλωςθσ ενζργειασ. Με τθν ανωτζρω προςζγγιςθ, το πρόβλθμα αυτό επιλφεται με τθν εκ των
υςτζρων πρόβλεψθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ, θ οποία λαμβάνει υπόψθ τθν επίδραςθ του όγκου τθσ
παραγωγισ επί τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ.

Ο τφποσ τθσ γραμμισ βάςθσ
Γενικά
Τα ενεργειακά ιςοηφγια καταρτίηονται κατά τθν φάςθ τθσ εκτενοφσ επικεϊρθςθσ και αφοροφν τον
λεπτομερι ιςολογιςμό ενζργειασ (είςοδοσ/ ζξοδοσ) ςε βαςικζσ διεργαςίεσ μετατροπισ ι χριςθσ τθσ
ενζργειασ. Θ κατάρτιςθ ενόσ ιςοηυγίου αποτελεί μία χρονοβόρα διαδικαςία και γι’ αυτό κα πρζπει να
επιλζγονται με προςοχι οι διεργαςίεσ για τισ οποίεσ αναπτφςςονται τα εν λόγω ιςοηφγια. Τα κριτιρια
επιλογισ διεργαςιϊν εξαρτϊνται από τουσ ςτόχουσ τθσ επικεϊρθςθσ. Κατά κανόνα περιλαμβάνουν:
(α) Το μζγεκοσ τθσ τελικισ ι ωφζλιμθσ ενζργειασ που οι εν λόγω διεργαςίεσ καταναλϊνουν,
(β) Τισ δυνατότθτεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ που εμφανίηουν,
(γ) Τθν απαίτθςθ για τεκμθρίωςθ ι τθν παρακολοφκθςθ του βακμοφ απόδοςθσ κατά τθν μετατροπι ι τθ
χριςθ τθσ ενζργειασ.
Κφριο προϊόν ενόσ ενεργειακοφ ιςοηυγίου είναι θ εκτίμθςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ μετατροπισ ι τθσ
χριςθσ τθσ ενζργειασ. Θ αποδοτικότθτα αυτι προςμετράται με δφο κριτιρια : Τον βακμό απόδοςθσ ι και
τθν ειδικι κατανάλωςθ ενζργειασ ε.
Ο βακμόσ απόδοςθσ ςυνικωσ χρθςιμοποιείται για τισ διεργαςίεσ μετατροπισ μίασ μορφισ ενζργειασ ςε
άλλα π.χ. μίασ τελικισ ενζργειασ (πετρζλαιο) ςε ωφζλιμθ ενζργεια (ατμόσ):


.............................................................................

E1
E0

(2)

όπου Ε0 και Ε1 είναι θ προςδιδόμενθ (τελικι) και θ αποδιδόμενθ (ωφζλιμθ) ενζργεια αντιςτοίχωσ.
Αντίκετα, θ ειδικι κατανάλωςθ ενζργειασ ε ορίηεται με τον ανάςτροφο τρόπο:


.............................................................................

E0
E1

(3)

όπου θ προςδιδόμενθ ενζργεια είναι ςτον αρικμθτι ενϊ θ απορροφόμενθ ωφζλιμθ ενζργεια από το
τελικό προϊόν είναι ςτον παρανομαςτι. Συχνά θ ειδικι κατανάλωςθ εκφράηεται όχι με βάςθ τθν
απορροφόμενθ ενζργεια, αλλά τθν μάηα ι τισ αρικμθτικζσ ποςότθτθτεσ των παραγόμενων προϊόντων ι
υπθρεςιϊν.

Ε0

Διεργαςία

Ε1 ι Ρ1

Απϊλειεσ

Τα ενεργειακά ιςοηφγια υπολογίηονται ςε ωριαία, θμεριςια, εποχιακι ι ετιςια βάςθ ανάλογα με τουσ
ςτόχουσ και τισ απαιτιςεισ. Για τθν εκτίμθςθ του βακμοφ απόδοςθσ μίασ ενεργειακισ μετατροπισ,
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απαιτείται θ κατάρτιςθ ιςοηυγίων ςε ωριαία βάςθ ενϊ τα ετιςια ιςοηφγια δίδουν πλθροφορίεσ για τθν
μζςθ απόδοςθ κατά τθν χριςθ τθσ ενζργειασ και τθν κατανομι των ςχετικϊν δαπανϊν.
Για τθν εκτίμθςθ του βακμοφ απόδοςθσ τα ιςοηφγια υπολογίηονται ςε ωριαία ι θμεριςια βάςθ ενϊν θ
ειδικι κατανάλωςθ ενζργειασ ε εκτιμάται με βάςθ μθνιαία ιςοηφγια.
Τφποσ γραμμισ βάςθσ : ςυςχζτιςθ ενζργειασ και παραγωγισ
Θ ςυςχζτιςθ τθσ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ με τθν παραγωγι αποτελεί τον κυριότερο τρόπο για τθν
παρακολοφκθςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ ι τθσ ειδικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ ε. Οι τεχνικζσ που
παρουςιάηονται εδϊ, ςτθρίηονται ςτα ςτοιχεία που ςυνικωσ ςυγκεντρϊνονται κατά τθ φάςθ τθσ
εκτεταμζνθσ επικεϊρθςθσ.
Ο ςυνικθσ τφποσ ςυςχζτιςθσ είναι θ γραμμικι ςυςχζτιςθ:
Ε0 = α Ρ1 + β

(4)

Με αμιγϊσ ενεργειακοφσ όρουσ, θ ανωτζρω ςυςχζτιςθ γράφεται:
Ε0 = α’ Ε1 + β

(5)

Θ εκτίμθςθ των παραμζτρων α (ι α’) και β γίνεται με γραφικό τρόπο, με βάςθ τα υφιςτάμενα ωριαία ι
μθνιαία ςτοιχεία:

Σχιμα 1 : Συςχζτιςθ ενζργειασ ειςόδου με τθν παραγωγι ι τθν ενζργεια εξόδου

Ε0

μεταβλθτι ενζργεια :
α.Ρ1 ( ι α. Ε1)
φ

εφφ = α ( ι α’)

Στακερι ενζργεια :
β

Ρ1 ιΕ1

Θ ςτακερι ενζργεια δεν εξαρτάται από το επίπεδο των παραγόμενων προϊόντων ι υπθρεςιϊν (ι το
επίπεδο τθσ παραγόμενθσ ωφζλιμθσ ενζργειασ). Καταναλϊνεται ςε χριςεισ όπωσ ςε φωτιςμό, ςε αεριςμό
χϊρων, ςε απϊλειεσ γραμμϊν μεταφοράσ ενζργειασ ι ςε απϊλειεσ ενεργειακϊν ςυςκευϊν.
Θ μεταβλθτι ενζργεια ςχετίηεται ευκζωσ με τον όγκο των παραγόμενων προϊόντων ι υπθρεςιϊν (ι τθσ
ωφζλιμθσ ενζργειασ). Τζτοιου είδουσ ενζργεια είναι ο ατμόσ που καταναλϊνεται ςε βιομθχανικζσ
διεργαςίεσ (όπωσ θ ξιρανςθ) ι θ θλεκτρικι ενζργεια των θλεκτροκαμίνων.
Με βάςθ το διάγραμμα ενζργειασ - παραγωγισ, ελζγχεται τόςο θ ςτακερι όςο και θ μεταβλθτι ενζργεια.
Από πλευράσ βζλτιςτου αποδόςεωσ, θ ςτακερι ενζργεια πρζπει να διατθρείται ςτο χαμθλότερο δυνατό
επίπεδο. Μεγάλθ ςτακερι ενζργεια ςυγκριτικά με τθν μεταβλθτι, υποδεικνφει μεγάλεσ απϊλειεσ
ενζργειασ ι νεκροφσ χρόνουσ λειτουργίασ. Αντίκετα μεγάλθ μεταβλθτι ενζργεια (μεγάλθ γωνία φ)
υποδεικνφει χαμθλό βακμό απόδοςθσ ι πεπαλαιωμζνθ τεχνολογία των ςυναφϊν εγκαταςτάςεων.
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Με βάςθ τα ςτοιχεία του γραφιματοσ ενζργειασ- παραγωγισ, ςχεδιάηονται τα γραφιματα για τθν ειδικι
κατανάλωςθ ενζργειασ ε ι τον βακμό απόδοςθσ θ. Οι τφποι για τθν ε και τον θ εξάγονται εκ των ανωτζρω
τφπων ωσ ακολοφκωσ:

E0

 
1
1

(6)

E1

 1/( ' )
E0
E1

(7)


.....................................................................


..................................................................

Με βάςθ τα ςτοιχεία του ςχιματοσ ενζργειασ παραγωγισ (ςχιμα 1), ςχεδιάηονται τα γραφιματα των
ανωτζρω τφπων.
Εφ’ όςον θ γραμμικι ςυςχζτιςθ δεν είναι ικανοποιθτικι, τότε κα πρζπει να επιλζγονται μθ γραμμικζσ
εξιςϊςεισ για τθν επίτευξθ καλφτερων αποτελεςμάτων (π.χ. τριϊνυμα).
Εάν θ διαςπορά των ςτοιχείων είναι μεγάλθ (με ςυντελεςτι ςυςχζτιςθσ R2 μικρότερο του 0,85), τότε ο
ενεργειακόσ ελεγκτισ κα πρζπει να εξετάηει τθν επίδραςθ δευτερευόντων παραγόντων, όπωσ για
παράδειγμα οι βακμοθμζρεσ κζρμανςθσ ι θ μζςθ ποιότθτα των πρϊτων υλϊν. Οι παράμετροι αυτοί κα
πρζπει να ειςάγονται και να τροποποιοφν αναλόγωσ τα ςτοιχεία για τθν κατανάλωςθ ενζργειασ ι τον όγκο
παραγωγισ.

Σχιμα 2 :Συςχζτιςθ ειδικισ κατανάλωςθσ
ενζργειασ με όγκο παραγωγισ

Σχιμα 3: Συςχζτιςθ βακμοφ απόδοςθσ
ενεργειακισ μετατροπισ με τθν ωφζλιμθ

ενέργεια
ε

θ

βακμόσ απόδοςθσ : θ= Ε1/Ε0

ειδικι κατανάλωςθ ενζργειασ :
ε= Ε0/Ρ1

1/α’
α

Ρ1

Ε1

Εφ’ όςον τα προβλιματα διαςποράσ ςυνεχίηονται, τότε ο ενεργειακόσ ελεγκτισ κα πρζπει να διαιρεί τθν
υπό εξζταςθ διεργαςία ςε μερικότερα υποςυςτιματα και να επαναλαμβάνει τθν διαδικαςία ςυςχζτιςθσ.
Ωσ κριτιριο για το όριο διαςποράσ των ςτοιχείων κα πρζπει να λαμβάνεται το μζγεκοσ του ςφάλματοσ τθσ
ςυςχζτιςθσ ωσ προσ τα πραγματικά δεδομζνα.
Τα γραφιματα για τα ε και θ αξιοποιοφνται για τθν παρακολοφκθςθ τθσ προόδου ενόσ προγράμματοσ
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και τθν ποςοτικι αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων. Κατά κανόνα κα πρζπει να
αποτελοφν ςυςτατικό μζροσ του εκτενοφσ ελζγχου, εκτόσ και αν αποδεικνφεται ότι δεν προκφπτει τζτοιου
είδουσ απαίτθςθ με βάςθ του ςτόχουσ τθσ επικεϊρθςθσ.

[40]

υςχζτιςθ ενζργειασ και μζςθσ εξωτερικισ κερμοκραςίασ ι βακμοθμερϊν
Για τθν περίπτωςθ των κτθριακϊν ςυγκροτθμάτων, ςυνικωσ απαιτείται θ ςυςχζτιςθ των καταναλϊςεων
ενζργειασ για τθν κζρμανςθ και ψφξθ με τισ βακμοθμζρεσ ι τθν μζςθ εξωτερικι κερμοκραςία τθσ
αντίςτοιχθσ περιόδου λειτουργίασ. Θ ςυςχζτιςθ αυτι δφναται να γίνει με πολφπλοκα μακθματικά
πρότυπα, τα οποία προςομοιϊνουν τθν κερμοδυναμικι λειτουργία του κτιρίου και τα οποία λαμβάνουν
υπόψθ τα εςωτερικά φορτία, τθ μεταφορά κερμότθτασ μζςω τοιχωμάτων και ανοιγμάτων, το άμεςο
θλιακό κζρδοσ κακϊσ και τθν κερμικι αδράνεια του κτιρίου.
Στθν απλι τουσ μορφι, τα πρότυπα αυτά ζχουν γραμμικι μορφι και μπορεί να είναι δφο, τριϊν τεςςάρων
ι και πζντε παραμζτρων, ανάλογα με τθν χριςθ ενζργειασ (Σχιμα 9).
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Σχιμα 9 : Ρρότυπα γραμμικισ ςυςχζτιςθσ του φορτίου κζρμανςθσ και ψφξθσ με τθν εξωτερικι κερμοκραςία
(α) πρότυπο τριϊν παραμζτρων για θζρμανςη

(β) πρότυπο τριϊν παραμζτρων για ψφξη

Χριςθ ενζργειασ
(ενζργεια/χρόνοσ)

Χριςθ ενζργειασ
(ενζργεια/χρόνοσ)

Εξωτερικι κερμοκραςία

Εξωτερικι κερμοκραςία

(γ) πρότυπο τεςςάρων παραμζτρων για θζρμανςη

(δ) πρότυπο τεςςάρων παραμζτρων για ψφξη
Χριςθ ενζργειασ
(ενζργεια/χρόνοσ)

Χριςθ ενζργειασ
(ενζργεια/χρόνοσ)

Εξωτερικι κερμοκραςία

Εξωτερικι κερμοκραςία

(ε) πρότυπο πζντε παραμζτρων για θζρμανςη και ψφξη

(ςτ) πρότυπο τεςςάρων παραμζτρων για ψφξη καθ’ όλη
τη διάρκεια του ζτουσ

Χριςθ ενζργειασ
(ενζργεια/χρόνοσ)

Χριςθ ενζργειασ
(ενζργεια/χρόνοσ)

Εξωτερικι κερμοκραςία

Εξωτερικι κερμοκραςία

Θ ζννοια των παραμζτρων περιγράφει τισ ςτακερζσ α και β ςτθν εξίςωςθ μίασ ευκείασ γραμμισ: y =α x
+β. Το πρότυπο (α) του Σχιματοσ 9 είναι τεςςάρων παραμζτρων δφο αποτελείται από δφο ευκφγραμμα
τμιματα ενϊ το πρότυπο ςτο ςχιμα (ε) είναι πζντε παραμζτρων αφοφ θ μεςαία γραμμι είναι οριηόντια.

Σχιμα 10 : Συςχζτιςθ μθναίων καταναλϊςεων θλεκτρικισ ενζργειασ του Γενικοφ Νοςοκομείου Άρτασ με
τθν μζςθ εξωτερικι κερμοκραςία (Φφλλο «Γραμμι Βάςθσ» του αρχείου «Εργαλείο Eνεργειακϊν
Eλζγχων.xls» (Ρροςκικθ I).
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Ζνα παράδειγμα γραμμισ βάςθσ ζξι παραμζτρων δίδεται ςτο Σχιμα 10. Από το Σχιμα αυτό διαπιςτϊνεται
ότι θ ενδιάμεςθ εποχι είναι πολφ μικρι αλλά τελικϊσ χρειάηεται και γι’ αυτιν χωριςτόσ τφποσ για τθν
κατανάλωςθ βάςθσ ο οποίοσ εν προκειμζνω δίδεται με τθν εξίςωςθ y = 1514,3x + 161.917.
Θ υπόκεςθ τθσ γραμμικότθτασ ιςχφει όταν το χρονικό βιμα τθσ ενεργειακισ ανάλυςθσ λαμβάνεται
τουλάχιςτον 3 ζωσ 4 φορζσ μεγαλφτερο από τθν χρονικι ςτακερά τθσ κερμοδυναμικισ απόκριςθσ του
κτιρίου. Για τισ ςυνικεισ βαριζσ καταςκευζσ τθσ χϊρασ ο χρόνοσ αυτόσ μπορεί να κυμαίνεται από 7 ζωσ
και 12 ϊρεσ.
Για τθν επιλογι του κατάλλθλου προτφπου, ο ενεργειακόσ ελεγκτισ:
(α) Ρροβαίνει ςε μθνιαία εκτίμθςθ των καταναλϊςεων ενζργειασ για κζρμανςθ, ψφξθ κλιματιςμό και
φωτιςμό. Θ εκτίμθςθ αυτι δφναται να ςτθρίηεται ςε μετριςεισ καταναλϊςεων, ςτουσ μθνιαίουσ
λογαριαςμοφσ των παρόχων ι ακόμα και ςε κεωρθτικζσ εκτιμιςεισ, ελλείψει διακζςιμων ςτοιχείων,
(β) Ρρομθκεφεται από τθν Εκνικι Μετεωρολογικι Υπθρεςία και τουσ διαςυνδεδεμζνουσ
μετεωρολογικοφσ ςτακμοφσ τθσ χϊρασ τισ βακμοθμζρεσ ψφξθσ/ κζρμανςθσ με βάςθ τα ςτοιχεία του
πλθςιζςτερου ςτακμοφ μζτρθςθσ,
(γ) Δθμιουργεί γραφικζσ παραςτάςεισ των καταναλϊςεων ενζργειασ ωσ προσ τισ βακμοθμζρεσ
κζρμανςθσ/ψφξθσ ι τθν μζςθ εξωτερικι κερμοκραςία και επιλζγει το κατάλλθλο πρότυπο ςυςχζτιςθσ
(γραμμικό ι μθ γραμμικό).

Εκτίμθςθ των ετιςιων καταναλϊςεων ενζργειασ
Με βάςθ τα πρότυπα που δθμιουργοφνται για τον βακμό απόδοςθσ ι τθν ειδικι κατανάλωςθ ενζργειασ, θ
ετιςια κατανάλωςθ ενζργειασ Εετ ςε ζνα ενεργειακό υποςφςτθμα υπολογίηεται ωσ:
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όπου Δ υποδεικνφει τον αρικμό των χαρακτθριςτικϊν επιπζδων φορτίου Ε1 ι δυναμικότθτασ παραγωγισ
Ρ, για τα οποία υπάρχει ιςχυρι ςυνάρτθςθ με τον βακμό απόδοςθσ ι τθν ειδικι κατανάλωςθ ενζργειασ.
Ωκ δθλϊνει τον αρικμό ωρϊν λειτουργίασ ςε κάκε επίπεδο φορτίου ι δυναμικότθτασ.
Θ εκτίμθςθ των παραμζτρων ε και θ δφναται να γίνει με βάςθ ζνα περιοριςμζνο αρικμό ςτοιχείων ι
μετριςεων.
Αντίκετα θ εκτίμθςθ τθσ παραμζτρου Ω για τθν κάκε ενεργειακι ςυςκευι (π.χ. ζνασ ψφκτθσ ι λαμπτιρασ)
είναι ενίοτε ζνα δυςεπίλυτο πρόβλθμα, μια και δεν υπάρχουν κατά κανόνα διακζςιμεσ μετριςεισ. Ο
επικεωρθτισ ςυχνά καταφεφγει ςε κατά προςζγγιςθ εκτιμιςεισ με βάςθ το ωράριο λειτουργίασ ι
εμπειρικά ςτοιχεία λειτουργίασ.
Σε περιπτϊςεισ όπου δεν υπάρχουν αξιόπιςτα ςτοιχεία για τισ ϊρεσ λειτουργίασ μίασ ενεργειακι
ςυςκευισ,
ςυνιςτάται
θ
ςυςχζτιςθ
των
καταναλϊςεων ενζργειασ με άλλα ενδιάμεςα μεγζκθ
τθσ παραγωγισ για τα οποία υπάρχουν αναλυτικά
ςτοιχεία παραγωγισ ανά ςτάκμθ δυναμικότθτασ.
Ζνα τυπικό ετιςιο ιςοηφγιο θλεκτρικισ ενζργειασ ςε
ζνα κτίριο του τριτογενοφσ τομζα δίδεται
παραπλεφρωσ.

Απαιτιςεισ
Γενικζσ απαιτιςεισ
Ανάλογα με τουσ ςτόχουσ και τα κριτιρια του ελζγχου (ςυνοπτικοφ ι εκτενοφσ) και με βάςθ τα διακζςιμα
ιςτορικά ςτοιχεία καταναλϊςεων ενζργειασ, κακορίηεται θ ζκταςθ, θ χρονικι ανάλυςθ και θ ακρίβεια των
ιςοηυγίων ενζργειασ.
Ωσ γενικι απαίτθςθ κακορίηεται ότι θ κατανάλωςθ ενζργειασ κα πρζπει να προςμετράται για ζνα μεγάλο
εφροσ διακφμανςθσ των κακοριςτικϊν παραγόντων, το οποίο αντιςτοιχεί ςε ςυνικεισ και τυπικζσ
διακυμάνςεισ τθσ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ. Οι εν λόγω διακυμάνςεισ κα πρζπει επίςθσ να
καταγράφονται όςο το δυνατόν αναλυτικότερα, ςτο πλαίςιο των διακζςιμων κονδυλίων για τθν
επικεϊρθςθ. Με αυτό τον τρόπο αναπτφςςονται αξιόπιςτοι τφποι τθσ κατανάλωςθσ αναφοράσ, για όλεσ
τισ απαιτοφμενεσ κατθγορίεσ τελικισ χριςθσ. Σε καμία περίπτωςθ δεν γίνονται αποδεκτά ςτοιχεία
κατανάλωςθσ που αντιςτοιχοφν ςε μθ τυπικζσ ι ακραίεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ.
Για κάκε χριςθ τθσ ενζργειασ για τθν οποία καταρτίηεται ιςοηφγιο, κα διερευνάται θ επίδραςθ κατ’
ελάχιςτον των κάτωκι παραγόντων:
(α) των ωρϊν λειτουργίασ τθσ ςυναφοφσ εγκατάςταςθσ,
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(β) του όγκου τθσ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ ι θ ζκταςθ των απαςχολοφμενων χϊρων,
(γ) των καιρικϊν μεταβολϊν.
Ζκταςθ των ιςοηυγίων
Στθν ςυνοπτικι επικεϊρθςθ τα ιςοηφγια περιορίηονται ςε επίπεδο των βαςικϊν λειτουργικϊν μονάδων
ενόσ ςυγκροτιματοσ όπωσ, οι κφριεσ βιομθχανικζσ μονάδεσ και τα μεγάλα κτιρια. Επίςθσ καλφπτουν τισ
βαςικζσ διεργαςίεσ ςτο ςυγκρότθμα από πλευράσ τελικισ χριςθσ τθσ ενζργειασ. Για παράδειγμα
καλφπτουν το ςφνολο τθσ καταναλιςκόμενθσ κερμότθτασ καυςίμων που προορίηεται για κζρμανςθ
χϊρων, χωρίσ να υπειςζρχονται ςε ανάλυςθ κατά κτίριο.
Αντίκετα ςτθν εκτενι επικεϊρθςθ τα ιςοηφγια καταρτίηονται ςε όλεσ τισ ενεργοβόρεσ παραγωγικζσ
διεργαςίεσ και κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ. Θ κατανάλωςθ κάκε μορφισ ενζργειασ αναλφεται ςε επιμζρουσ
καταναλϊςεισ που αφοροφν κφριεσ και βοθκθτικζσ ςυςκευζσ και εγκαταςτάςεισ, κακϊσ και επιμζρουσ
κτθριακοφσ χϊρουσ.
Χρονικό βιμα τθσ ενεργειακισ ανάλυςθσ
Για τθν ςυνοπτικι επικεϊρθςθ, θ τυπικι χρονικι περίοδοσ ανάλυςθσ είναι το τελευταίο δωδεκάμθνο για
το οποίο υπάρχουν πλιρθ ςτοιχεία. Καταγράφονται και παρακζτονται τα ςτοιχεία καταναλϊςεων ςε
μθνιαία βάςθ, όπωσ προκφπτουν από τα τιμολόγια και τουσ λογαριαςμοφσ ενζργειασ. Επιπροςκζτωσ
παρουςιάηονται τυχόν διακζςιμα ςτοιχεία για τθν θμεριςια κατανάλωςθ ενζργειασ ι ωριαία κατανάλωςθ
ενζργειασ για τυπικζσ μζρεσ και ϊρεσ του ζτουσ.
Αντίκετα, για τθν εκτενι επικεϊρθςθ, όλα τα ανωτζρω ςτοιχεία είναι απαραίτθτα. Θ ανάλυςθ γίνεται ςε
μθνιαία ι ωριαία βάςθ, ενϊ, ειδικότερα για τθν περίπτωςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, θ ανάλυςθ μπορεί
να γίνει ςε βάςθ τετάρτου, ςφμφωνα με τον τρόπο μζτρθςθσ των αιχμϊν τθσ θλεκτρικισ ηιτθςθσ, όπωσ
αυτζσ κακορίηονται από τθν ΔΕΘ.
Στθν ςυνοπτικι επικεϊρθςθ, θ ειδικι κατανάλωςθ ενζργειασ εκφράηεται ςε ετιςια ι εποχιακι βάςθ
(χειμϊνα, καλοκαίρι). Ο τφποσ τθσ κατανάλωςθσ αναφοράσ ςυνικωσ δίδεται από ζνα ανθγμζνο μζγεκοσ
τθσ κατανάλωςθσ ωσ προσ τον αντίςτοιχο όγκο τθσ παραγωγισ, τισ ϊρεσ λειτουργίασ, τισ βακμοθμζρεσ
κζρμανςθσ ι ψφξθσ και τθν ζκταςθ των απαςχολοφμενων χϊρων.
Στθν εκτενι επικεϊρθςθ, ο τφποσ για τθν κατανάλωςθ αναφοράσ ζχει αναλυτικι μακθματικι ζκφραςθ και
διαμορφϊνεται με βάςθ αναλυτικά ςτοιχεία μθνιαίασ ι ωριαίασ κατανάλωςθσ.
Απαιτιςεισ ακριβείασ
Οι απαιτιςεισ ακριβείασ αφοροφν:
(α)

τθν ετιςια κατανάλωςθ ενζργειασ ανά κατθγορία τελικισ χριςθσ (κζρμανςθ διεργαςιϊν,
κζρμανςθ χϊρων, φωτιςμόσ, κλπ),

(β)

τισ ετιςιεσ απϊλειεσ ενζργειασ ανά κατθγορία τελικισ χριςθσ,

(γ)

τθν προβλεπτικι ικανότθτα του τφπου για τθν κατανάλωςθ αναφοράσ.

Για τθν κατθγορία (α), θ απαιτοφμενθ ακρίβεια είναι ςυνάρτθςθ των οικονομικϊν κριτθρίων τθσ
επικεϊρθςθσ βάςει των οποίων επιλζγονται και ιεραρχοφνται οι προτάςεισ εξοικονόμθςθσ. Ο χρόνοσ
απόςβεςθσ αποτελεί το ςυνθκζςτερο κριτιριο.
Ο χρόνοσ απόςβεςθσ ενόσ μζτρου εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, το οποίο απευκφνεται ςε μία ςυγκεκριμζνθ
χριςθ ενζργειασ, είναι αντιςτρόφωσ ανάλογοσ τθσ ποςότθτασ ενζργειασ θ οποία καταναλϊνεται ςτθ
χριςθ αυτι.
Για τισ επεμβάςεισ νοικοκυρζματοσ ο επιτρεπόμενοσ χρόνοσ απόςβεςθσ κυμαίνεται από μερικοφσ μινεσ
μζχρι ζνα χρόνο. Είναι όλεσ οι επεμβάςεισ άμεςθσ προτεραιότθτασ και εντοπίηονται ςχετικά εφκολα από
τον ςυνοπτικό ζλεγχο. Οι απαιτιςεισ ακριβείασ κατά τθν εκτίμθςθ τθσ ενζργειασ τελικισ χριςθσ είναι
επομζνωσ περιοριςμζνεσ. Υπερεκτιμιςεισ τθσ τάξθσ του 50% δεν ανατρζπουν ουςιαςτικά τθν
προτεραιότθτα υλοποίθςθσ των προτεινόμενων επεμβάςεων μια και πάλι ο πραγματικόσ χρόνοσ
απόςβεςθσ δεν κα υπερβαίνει το διάςτθμα των 18 μθνϊν.
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Αντίκετα για τισ επεμβάςεισ που προτείνονται ςτα πλαίςιο του εκτενοφσ ελζγχου ο χρόνοσ απόςβεςθσ
μπορεί να φκάνει ζωσ και πζντε χρόνια και να βρίςκεται επομζνωσ ςε οριακά επίπεδα ωσ προσ τα κριτιρια
λιψθσ αποφάςεων του φορζα. Ραράλλθλα, μεγάλα ςφάλματα ςτισ εκτιμιςεισ τθσ ενζργειασ τελικισ
χριςθσ, δυνατόν να οδθγοφν ςε λανκαςμζνθ ιεράρχθςθ επεμβάςεων. Εφόςον δεν προβλζπεται
διαφορετικά, το ςφάλμα εκτίμθςθσ τθσ ενζργειασ ανά κατθγορία τελικισ χριςθσ δεν κα πρζπει να
υπερβαίνει το 15% το οποίο αντιςτοιχεί ςε ςφάλμα εκτίμθςθσ του χρόνου απόςβεςθσ 17,5%, 13%.
Αντίςτοιχεσ είναι οι απαιτιςεισ ακριβείασ κατά τθν εκτίμθςθ των απωλειϊν ενζργειασ.

τοιχεία παραγόντων που επθρεάηουν τθν κατανάλωςθ ενζργειασ
Δείκτεσ όπωσ kWh/θμζρα, kWh/m2, kWh/m3 , kWh/προϊόν, kWh/διανυκτζρευςθ είναι ςθμαντικό να
παρακολουκοφνται, πάντα όμωσ ςε ςχζςθ με άλλεσ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ -εφόςον υπάρχουν- που
επθρεάηουν τθν κατανάλωςθ. Για παράδειγμα ςτο τζλοσ μίασ τυχαίασ θμζρασ ενόσ ζτουσ ςε μία
βιομθχανία παραγωγισ παγωτϊν μετρικθκε για τθν ςυγκεκριμζνθ γραμμι παραγωγισ του παγωτοφ
πφραυλοσ, ειδικι κατανάλωςθ 6kWh/τεμάχιο, ενϊ ςε κάποια άλλθ θμζρα του ζτουσ μετριςαμε
6,5kWh/τεμάχιο. Είναι όμωσ αυτό από μόνο του αρκετό για να ςυμπεράνουμε, ότι κατά τθν πρϊτθ εκ των
δφο θμερϊν, ζχουμε καλλίτερθ ενεργειακι επίδοςθ ςτθν παραγωγι μασ;
Το ςυμπζραςμα από τα ανωτζρω είναι ότι πρζπει να μετράμε ςυςτθματικά και τα παραγωγικά μασ
δεδομζνα, αλλά και τθν αντίςτοιχθ κατανάλωςθ ενζργειασ. Και για να γίνεται αυτό αξιόπιςτα, και
ςφμφωνα με το πρϊτο προαπαιτοφμενο των ελαχίςτων απαιτιςεων του παραρτιματοσ VI του νόμου
4342/2015, κα πρζπει κατά το δυνατόν θ επιχείρθςθ να κζτει αρχείο δεδομζνων, για τουλάχιςτον τρία ζτθ
πριν από τον ενεργειακό ζλεγχο. Αυτό αναδεικνφει τθν αναγκαιότθτα για εγκατάςταςθ εκτεταμζνου
δικτφου μετρθτϊν ενζργειασ και ιςχφοσ, αν όχι ανά μθχάνθμα, ι ανά κινθτιρα, τουλάχιςτον ανά κζντρο
κόςτουσ, ι ανά χριςθ ι ανά γραμμι παραγωγισ. Συνακόλουκα τα ςυςτιματα BMS είναι απαραίτθτα για
τθν καταγραφι και ςυλλογι παραγωγικϊν δεδομζνων ι άλλεσ μεταβλθτϊν που επθρεάηουν ςθμαντικά
τθν παραγωγι μασ. Ιδθ οι μεγάλεσ επιχειριςεισ ζχουν επενδφςει ςε τζτοια ςυςτιματα, απλϊσ κα πρζπει:
1)

να βελτιςτοποιθκοφν οι καταγραφζσ ενζργειασ ςε ςχζςθ με τισ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ που
επθρεάηουν τουσ δείκτεσ, είτε πρόκειται για τισ εξιςϊςεισ βάςθσ (baseline), είτε πρόκειται για άλλουσ
επιμεριςτικοφσ δείκτεσ που επθρεάηουν τθν παραγωγι,

2)

να γίνουν πιο ςυςτθματικζσ και τακτικζσ οι καταγραφζσ και αξιολογιςεισ των δεδομζνων αυτϊν.

Στο παρακάτω ςχιμα 11 παρατθροφμε ότι, το ωράριο λειτουργίασ ενόσ μεγάλου διοικθτικοφ κτιρίου
γραφείων με set-point ςχεδιαςμοφ 18°C είναι για τισ εργάςιμεσ μόνο θμζρεσ από τισ 07:00-19:00, και ότι
οι τρζχουςεσ βακμοϊρεσ (κόκκινα εμβαδά) που «καλείται» να καλφψει ο λζβθτασ, ελάχιςτα επθρεάηουν
τθν κατανάλωςθ Φ.Α. Άρα κεωρθτικά κα μποροφςε ςυμπεράνει κανείσ, ότι κατά τον υπολογιςμό τθσ
εξίςωςθσ βάςθσ κα ιταν δυνατό να εξαιρζςουμε από τον υπολογιςμό τισ υπόλοιπεσ βακμοϊρεσ, ι
τουλάχιςτον να εξαιρζςουμε τισ βακμοϊρεσ του Σαβ/κου. Το ίδιο κα ίςχυε, ακόμα και αν ακροίηαμε ςε
αυτζσ, τθ διαφορά των βακμοωρϊν που κα αντιςτοιχοφςαν ςτο set-piont λειτουργίασ του κτιρίου 22°C,
αλλάηοντασ ελάχιςτα με τον τρόπο αυτό, μζςα από τθν παλινδρόμθςθ τουσ ςτακεροφσ ςυντελεςτζσ τθσ
εξίςωςθσ βάςθσ. Ωςτόςο κατά τθν ςυνικθ πρακτικι, οι βακμοθμζρεσ κζρμανςθσ (που λαμβάνονται με
set-point ςχεδιαςμοφ τουσ 18°C ακροιςτικά ςτο ςφνολο του μινα περιλαμβάνοντασ τισ νφχτεσ και τα
Σαβ/κα, όπου παγϊνει το νερό του δικτφου κζρμανςθσ) προςομοιϊνουν παρόλα αυτά ςε μθνιαία βάςθ με
ςχετικά πολφ ικανοποιθτικό τρόπο τθν ςυμπεριφορά των κτιρίων που διακζτουν κεντρικό αεριςμό και
κλιματιςμό ι πχ των ξενοδοχείων τθσ Ακινασ με 12μθνθ λειτουργία. Αντίκετα θ μζγιςτθ θμεριςια
εξωτερικι κερμοκραςία προςομοιϊνει ςε εβδομαδιαία βάςθ καλλίτερα τθν καταναλωτικι ςυμπεριφορά
παραλιακϊν ξενοδοχείων, που δεν διακζτουν κεντρικό αεριςμό και κλιματιςμό, ςε ςχζςθ με τισ
βακμοθμζρεσ ψφξθσ. Το ίδιο ιςχφει και για εγκαταςτάςεισ βιομθχανικισ ψφξθσ ι ειδικϊν βιομθχανικϊν
διεργαςιϊν που εξαρτϊνται από τθν εξωτερικι κερμοκραςία περιβάλλοντοσ.
Ειδικά για τθν επιλογι των Βακμοθμερϊν κζρμανςθσ υπάρχουν 4 πθγζσ που μπορεί κανείσ να αντλιςει
δεδομζνα:
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1)

Από τθ NASA (δορυφορικά δεδομζνα),

2)

Από επίςθμεσ ιςτοςελίδεσ μετεωρολογικϊν ςτακμϊν που περιλαμβάνουν τθν περιοχι που μασ
αφορά,

3)

Από ιδιόκτθτο αιςκθτιριο εξωτερικισ κερμοκραςίασ ι μετεωρολογικό ςτακμό που ανικει πχ ςτο
BMS του καταναλωτι,

4)

Από ερευνθτικό κζντρο που διακζτει ςτακμό μζτρθςθσ ςτθν περιοχι που μασ αφορά (Αςτεροςκοπείο
ι Ρανεπιςτιμιο).

Τισ περιςςότερεσ φορζσ και για ποικίλουσ λόγουσ τα δεδομζνα αυτϊν των τεςςάρων πθγϊν είναι
διαφορετικά μεταξφ τουσ (πχ τα τοπικά αιςκθτιρια επθρεάηονται ςτισ μεγαλουπόλεισ από τθν
ακτινοβολία και τθν τοπικι ροι κερμότθτασ των δωμάτων ι των διπλανϊν κτιρίων και των εξοπλιςμϊν,
ενϊ τα δορυφορικά δεδομζνα αποκλίνουν κατά μζςο όρο από τισ τοπικζσ διακυμάνςεισ του καιροφ).
Ωςτόςο θ αρχικι μασ επιλογι κατά τον υπολογιςμό τθσ εξίςωςθσ βάςθσ που αντιςτοιχεί ςτθν περίοδο
αναφοράσ κα κακορίςει και τισ μελλοντικζσ μασ επιλογζσ, ιτοι : Δεν επιτρζπεται να αλλάηουμε πθγι
δεδομζνων από ζτοσ ςε ζτοσ, ι αλλιϊσ, αν πχ επιλζξουμε ωσ πθγι το Αςτεροςκοπείο Ακθνϊν, δεν δφναται
ςε επόμενα ζτθ να αλλάξουμε πθγι δεδομζνων, γιατί αυτό κα επζφερε αλλοίωςθ και ςτρζβλωςθ ςτα
ςυμπεράςματά μασ. Θ ανάλυςθ παλινδρόμθςθσ προκειμζνου για τον υπολογιςμό τθσ εξίςωςθσ βάςθσ
(baseline) ςε ζναν καταναλωτι, δεν είναι τίποτε άλλο από ςτατιςτικι ςυςχζτιςθ με τθν οποία
ερμθνεφουμε τθν καταναλωτικι ςυμπεριφορά ωσ προσ τισ ανεξάρτθτεσ μεταξφ τουσ μεταβλθτζσ ι
παράγοντεσ που τθν επθρεάηουν.
Ζνα άλλο ςθμαντικό ηιτθμα κατά τθν διαδικαςία επιλογισ βακμοθμερϊν κζρμανςθσ ι ψφξθσ
είναι το set-point (ςθμείο ρφκμιςθσ) ςχεδιαςμοφ. Θ διαφοροποίθςθ του ςυγκεκριμζνου set-point μπορεί
να επάγει ςε αρκετζσ διακεκριμζνεσ περιπτϊςεισ ςοβαρό ςφάλμα κατά τον υπολογιςμό τθσ εξίςωςθσ
βάςθσ (baseline), και για το λόγο αυτό προτείνεται θ επιλογι του set-point ςχεδιαςμοφ των κτιρίων
ςφμφωνα με τθν ΥΑ Αρικμ.Δ6/7094-ΦΕΚ918/23-05-2011 (18°C για τθν κζρμανςθ-HDD και 26°C για τθν
ψφξθ-CDD), επειδι θ αλλαγι του ςε οποιοδιποτε ςτάδιο (ςτο ςτάδιο τθσ αρχικισ επιλογισ των
δεδομζνων που αφοροφν τθν περίοδο αναφοράσ, ςτο ςτάδιο τθσ ενδιάμεςθσ επιλογισ δεδομζνων ι ςτο
ςτάδιο τθσ βελτιςτοποίθςθσ τθσ ςτατιςτικισ παλινδρόμθςθσ), μπορεί να προκαλζςει ανωμαλίεσ ςτθν
ανάλυςθ μελλοντικϊν δεδομζνων. Οποιαδιποτε άλλθ επιλογι set-point βακμοθμερϊν κζρμανςθσ ι
ψφξθσ είναι αποδεκτι, αρκεί να μθν μεταβάλλεται ςε οποιοδιποτε ενδιάμεςο ςτάδιο υπολογιςμοφ ι ςε
επόμενα ζτθ. Σε περίπτωςθ που υπάρχει ςχετικι εξοικείωςθ με τθν διαδικαςία αναηιτθςθσ τθσ baseline,
το βζλτιςτο set-point από τθν πλευρά τθσ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ κεωρείται ςυνικωσ εκείνο, που
ελαχιςτοποιεί το τυπικό ςφάλμα τθσ εξίςωςθσ-γραμμισ αναφοράσ, και ςυνεπϊσ μειϊνει ςτο μζλλον τθν
αβεβαιότθτα του υπολογιςμοφ τθσ αναμενόμενθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ.
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Σχιμα 11 : Εβδομαδιαίο προφίλ εξωτερικισ κερμοκραςίασ περιβάλλοντοσ, Λειτουργία του λζβθτα και βακμοθμζρεσ κζρμανςθσ κατά τισ ϊρεσ λειτουργίασ
του
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Αναφορικά με τα παραγωγικά δεδομζνα που αφοροφν χαλαςμζνεσ παρτίδεσ ι αςτοχίεσ ςε ςυςκευαςίεσ
που δεν αποτελοφν προϊόντα προσ πϊλθςθ υπάρχουν 2 δρόμοι:


Τα προϊόντα αυτά να εξαιροφνται από τα κακαρά προσ πϊλθςθ προϊόντα (αφοφ δεν αποτελοφν
πλζον πόρουσ προσ ρευςτοποίθςθ για τθν επιχείρθςθ), οπότε θ ενζργεια που απαιτικθκε για τθν
παραγωγι τουσ, ςυνεχίηει να προςμετράται ςτθν ςυνολικι κατανάλωςθ (επειδι ςυνικωσ είναι και
δφςκολο να επιμεριςτεί θ ενζργεια ανά χαλαςμζνο προϊόν),



Σε περίπτωςθ που θ αςτοχία είναι μαηικι, να εξαιροφνται από τα κακαρά προσ πϊλθςθ προϊόντα,
μαηί με τθν ενζργεια που απαιτικθκε για τθν παραγωγι τουσ. Θ ςυγκεκριμζνθ κατανάλωςθ
ενζργειασ ςτθν περίπτωςθ αυτι κεωρείται παραγωγικι απϊλεια ενζργειασ και ερμθνεφεται
αναλόγωσ.

3.4.2.: Σεχνικι προδιαγραφι τθσ εκπαιδευτικισ ανάγκθσ των φοιτθτϊν του ΔΠΜ ςε ςχζςθ με
τθν εκπαίδευςι τουσ επί τθσ τεχνικισ των Μετριςεων
Ενδεικτικά αναλφουμε τθ ςθμαςία των εξισ δφο μετριςεων, ιδιαίτερα ηωτικϊν για τα κτιρια:

3.4.2.1.: Μζτρθςθ κερμοκραςίασ
Θ μζτρθςθ κερμοκραςίασ είναι μία από τισ πιο δθμοφιλείσ, αλλά και κρίςιμεσ μετριςεισ. Το ηιτθμα για
τον ενεργειακό ελεγκτι είναι να οργανϊςει και να καταςτρϊςει:
1) Τισ πιο ςθμαντικζσ κερμοκραςίεσ που επθρεάηουν τθν κατανάλωςθ (εξωτερικι κερμοκραςία
περιβάλλοντοσ, κερμοκραςίεσ εςωτερικϊν χϊρων ςε ζνα κτιριο, κρίςιμεσ κερμοκραςίεσ μίασ
παραγωγικισ διαδικαςίασ που επθρεάηουν τθν κατανάλωςθ κλπ) – κυρίωσ με χριςθ καταγραφικϊν
κερμοκραςίασ,
2) Τισ πιο κρίςιμεσ κερμοκραςίεσ που καταμαρτυροφν απϊλειεσ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία ι ςτα
δίκτυα των Θ/Μ εξοπλιςμϊν ενόσ κτθρίου (πχ ειςαγωγι και προςαγωγι αζρα ςε ΚΚΜ, ςωλινεσ
προςαγωγισ & επιςτροφισ δικτφου ψυχομζνου νεροφ ι φρζον ενόσ chiller, ςωλινεσ προςαγωγισ &
επιςτροφισ δικτφου κερμαινόμενου νεροφ ενόσ λζβθτα, μίασ αντλίασ κερμότθτασ, ενόσ ςυςτιματοσ
ανάκτθςθσ κερμότθτασ για παραγωγι ΗΝΧ, ι ενόσ ςυςτιματοσ κερμικϊν θλιακϊν ςυςτθμάτων) –
κυρίωσ με χριςθ καταγραφικϊν κερμοκραςίασ ςε ςυνδυαςμό με τθν χριςθ κερμοκάμερασ,
3) Τισ κερμογζφυρεσ ςε ζνα κζλυφοσ που προκαλοφνται ςτισ ενϊςεισ δομικϊν ςτοιχείων διαφορετικισ
μεταξφ τουσ κερμικισ αντίςταςθσ (ςε ανοίγματα, ςε παράκυρα ι πόρτεσ, ςτισ παράπλευρεσ
επιφάνειεσ του κελφφουσ ι του δϊματοσ) – κυρίωσ με χριςθ κερμοκάμερασ ςε ςυνδυαςμό με
αςφρματα καταγραφικά,
4) Τισ απϊλειεσ ψφξθσ ςε δίκτυα Θ/Μ (μονϊςεισ ςε ςωλινεσ δικτφων ψφξθσ), ςε ψυκτικοφσ καλάμουσ
(πόρτεσ και κζλυφοσ), ςτα επιμζρουσ ςτοιχεία όλου του κφκλου ψφξθσ (ςυμπιεςτισ, ςυμπυκνωτισ,
εκτονωτικι, εξατμιςτισ) και ςε τυχόν ενδιάμεςουσ εναλλάκτεσ – κυρίωσ με χριςθ καταγραφικϊν
κερμοκραςίασ ςε ςυνδυαςμό με τθν χριςθ κερμοκάμερασ,
5) Τισ απϊλειεσ κερμότθτασ ςε Θ/Μ δίκτυα κζρμανςθσ, ΗΝΧ και ατμοφ (μονϊςεισ ςε ςωλινεσ δικτφων
κερμότθτασ), ςε ατμολζβθτεσ και ατμογεννιτριεσ, ςε ατμοπαγίδεσ και ςε ενδιάμεςουσ εναλλάκτεσ
κερμότθτασ των εν λόγω δικτφων – κυρίωσ με χριςθ κερμοκάμερασ, και ταυτόχρονα με τθν χριςθ
καταγραφικϊν κερμοκραςίασ,
6) Τισ απϊλειεσ ςε θλεκτρικοφσ πίνακεσ (υπερκζρμανςθσ καλωδίων ι αςφαλιςτικϊν και λειτουργικϊν
διατάξεων, απϊλειεσ επαφϊν, αντίςταςθσ μόνωςθσ και θλεκτρικϊν τόξων) – κυρίωσ με χριςθ
κερμοκάμερασ,
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7) Τισ κερμοκραςίεσ που επιβάλλονται ειδικά (πχ από τον ΕΦΕΤ ι από ζνα ςφςτθμα HACCP) ςε
ψυκτικοφσ καλάμουσ (ςε άμεςθ ςυςχζτιςθ με τθν λειτουργία Defrost), ι καλάμουσ ςυντιρθςθσ
τροφίμων, ι ακόμα και ςε ενδιάμεςα ςθμεία του παραγωγικοφ κφκλου – κυρίωσ με χριςθ
καταγραφικϊν κερμοκραςίασ και ςε ςυμπλθρωματικά με τθν χριςθ κερμοκάμερασ,
8) Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ τισ κερμοκραςίεσ λειτουργίασ κινθτιρων, αξόνων, ρουλεμάν, καμινάδων, που
δθλϊνουν δυςλειτουργία ι απϊλεια ενζργειασ – κυρίωσ με χριςθ κερμοκάμερασ και τθν χριςθ
καταγραφικϊν κερμοκραςίασ,
9) Σε ειδικζσ βιομθχανικζσ κατεργαςίεσ όπωσ πυκμζνεσ χυτθρίων που ενδεχόμενα κινδυνεφουν από
διάτρθςθ, ι άλλεσ χθμικζσ και οικοδομικζσ διεργαςίεσ – κυρίωσ με χριςθ καταγραφικϊν
κερμοκραςίασ ςε ςυνδυαςμό με τθν χριςθ κερμοκάμερασ,
10) Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ με απόρριψθ μεγάλων ποςϊν κερμότθτασ (καμινάδεσ τςιμεντάδικου,
θλεκτροπαραγωγισ από λιγνίτθ, ι καφςθσ μαηοφτ κλπ) επιβάλλεται και ο εξεργειακόσ ιςολογιςμόσ,
ϊςτε να υπολογίηονται τα ποςά κερμότθτασ που είναι ανακτιςιμα, ι είναι δυνατόν να ςυμπαράγουν
θλεκτριςμό – κυρίωσ με χριςθ καταγραφικϊν κερμοκραςίασ, ςε ςυνδυαςμό με τθν χριςθ
κερμοκάμερασ.
Ρολλζσ φορζσ θ κερμοκραςία ςυνδυάηεται ταυτόχρονα και με τθν μζτρθςθ τθσ ςχετικισ υγραςίασ ι τθσ
παροχισ αζρα ι νεροφ, ειδικά ςε περιπτϊςεισ καταγραφισ τθσ κερμικισ άνεςθσ, ι ςε ςυςτιματα
προκλιματιςμζνου αζρα και παραγωγισ ΗΝΧ. Σε αρκετζσ δε περιπτϊςεισ διατίκεται από τθν επιχείρθςθ
ςχετικό αρχείο καταγραφϊν από το BMS. Ωςτόςο μία οποιαδιποτε δυςλειτουργία ι απϊλεια γίνεται
εφκολα αντιλθπτι, όταν τεκοφν όλεσ οι ανωτζρω μετριςεισ μαηί για το ίδιο προσ μελζτθ χρονικό διάςτθμα
(ςτο φάςμα πάντα του χρόνου), ςυμπεριλαμβανομζνων και τυχόν άλλων καταγραφϊν, όπωσ πχ θ
αφι/ςβζςθ του καυςτιρα ι το προφίλ θλεκτρικισ ιςχφοσ ενόσ chiller.
Στα πλαίςια μίασ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ των δεδομζνων αυτϊν, κα ιταν πολφ χριςιμθ θ ςυςχζτιςθ τθσ
αφισ/ςβζςθσ του καυςτιρα ι του προφίλ θλεκτρικισ ιςχφοσ ενόσ chiller με τισ ανωτζρω κερμοκραςίεσ,
παρακολουκϊντασ μζςα από ζνα διάγραμμα διαςποράσ τθν γραμμι τάςθσ των δεδομζνων αυτϊν, ι
κζτοντασ ακόμθ και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ μία επιμζρουσ γραμμι αναφοράσ (μζςω ςχετικισ
παλινδρόμθςθσ) για τα ςυγκεκριμζνα δεδομζνα.
Επίςθσ θ κερμοκραςία ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ςυνδζεται άμεςα με μεγζκθ όπωσ θ αγωγιμότθτα
του χαλκοφ, θ αντίςταςθ μόνωςθσ των θλεκτρικϊν καλωδίων, θ παροχι ςε ζνα δίκτυο υπό πίεςθ, θ
απόδοςθ ενόσ κινθτιρα, το ΔΤ ςε μία κερμιδομζτρθςθ, κλπ, με αποτζλεςμα να αποτελεί τθν κριςιμότερθ
παράμετρο παρακολοφκθςθσ και καταγραφϊν ςτα ςυςτιματα BMS.
H κερμικι άνεςθ ςτα κτιρια είναι πάντα το ηθτοφμενο για κάκε μελετθτι ι ςυντθρθτι. Θ κερμοκραςίεσ
ςχεδιαςμοφ λοιπόν ςφμφωνα με τισ ΤΟΤΕΕ από το 2010 και μετά είναι: 18°C για το χειμϊνα και 26°C για το
καλοκαίρι. Συνεπϊσ θ διακφμανςθ τθσ εξωτερικισ κερμοκραςίασ για κερμοκραςίεσ κάτω των 18°C για το
χειμϊνα, και αντίςτοιχα πάνω από τουσ 26°C για το καλοκαίρι ςτο φάςμα του χρόνου προςδιορίηουν τισ
βακμοθμζρεσ κζρμανςθσ και ψφξθσ. Συνεπϊσ οι βακμοθμζρεσ δθλϊνουν ζμμεςα τθν βοικεια που
χρειάηονται τα κτιρια από Θ/Μ εξοπλιςμοφσ, προκειμζνου για τθν επίτευξθ των ςυγκεκριμζνων
κερμοκραςιϊν ςχεδιαςμοφ. Επειδι το θμεριςιο προφίλ τθσ κερμοκραςίασ μεταβάλλεται από μζρα ςε
μζρα, είναι ςκόπιμο ςτθν επιλογι κατά τθν αναηιτθςθ τθσ γραμμισ αναφοράσ μζςω παλινδρόμθςθσ να
μθν μεταβάλλονται οι κερμοκραςίεσ ςχεδιαςμοφ. Ωςτόςο ςτθν πράξθ θ πραγματικι κερμοκραςία setpoint ςτα κτιρια κακορίηεται και από άλλουσ παράγοντεσ όπωσ : Απϊλειεσ αεριςμοφ, εςωτερικά κερμικά
κζρδθ από ςυςκευζσ ι άλλεσ κερμικζσ απϊλειεσ, επικρατοφςα ςχετικι υγραςία, πλικοσ, θλικία και φφλο
των ενοίκων, ταχφτθτα και μορφι ροισ του αζρα ςτουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ, επίπεδα νωποφ αζρα ςτον
χϊρο, θλιακι ακτινοβολία, απόδοςθ του ςυςτιματοσ Θ/Μ (λζβθτα ι κλιματιςτικισ μονάδασ), κλπ.
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Συνικθ αιςκθτιρια κερμοκραςίασ που χρθςιμοποιοφνται είναι : τρανηιςτορικοφ τφπου μζτρθςθσ
κερμοκραςίασ περιβάλλοντοσ χϊρου, κερμοςτοιχεία τφπου T,Ε,J,K,S,B, και κερμικζσ αντιςτάςεισ τφπου
PTC, τφπου PT100, ι PT1000, τα οποία ςυναντϊνται
ωσ επίτοιχα, εμβαπτιηόμενα ςε κυάκια (κθλυκζσ
μιτρεσ εντόσ ςωλινων ι δεξαμενϊν αποκικευςθσ),
για χριςθ επαφισ με δεματικό πρόςδεςθσ ι
κοχλίεσ ςφςφιξθσ ςτθν μετροφμενθ επιφάνεια,
εμβαπτιηόμενοι ράβδοι ςε αεραγωγοφσ, με
ςπείρωμα προςαγωγζα, τφπου reversepolarity (με
αντλία αζρα για χριςθ μζτρθςθσ καυςαερίων ςε
καμινάδεσ), ςε μορφι κορδονιοφ κλπ. Σε κάκε
όμωσ περίπτωςθ ςε ότι αφορά τα ςυςτιματα BMS,
ςυνθκίηεται να ςυνδζονται ςε αναλογικζσ ειςόδουσ
τφπου 0-10V ι 0-20mA, ι 4-20mA, ι -5Vζωσ+5V,
κλπ, είτε άμεςα, είτε μζςω κατάλλθλου μεταδότθ
ςιματοσ. Οι ςυγκεκριμζνεσ κλίμακεσ χρθςιμοποιοφνται, ϊςτε με κατάλλθλθ παραμετροποίθςθ από τουσ
προγραμματιςτζσ των ςυςτθμάτων BMS, να μεταφράηουν τα όρια των αιςκθτθρίων ςε Volt ι mA
αντίςτοιχα, όποτε θ καταγραφι να γίνεται πλζον ψθφιακά.
Θ μζτρθςθ τθσ κερμοκραςίασ με τθ χριςθ τθσ κερμοκάμερασ γίνεται ςτισ περιπτϊςεισ που είναι
πρωτεφουςασ ςθμαςίασ θ επιφανειακι κερμοκραςία. Ανάλογο με το θλεκτροκερμικό φαινόμενο, όπου θ
κερμοκραςία μετατρζπεται ςε τάςθ, χρθςιμοποιοφν και οι κερμοκάμερεσ, αποκωδικοποιϊντασ με
θλεκτρονικό τρόπο τθν υπζρυκρθ ακτινοβολία που εκπζμπουν τα προσ εξζταςθ αντικείμενα, ςτο ορατό
φάςμα των χρωμάτων, και αποδίδοντασ ζτςι ςτον ελεγκτι με ςχετικά καλι ακρίβεια τθν πραγματικι
επιφανειακι τουσ κερμοκραςία (ςε διςδιάςτατθ ι τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ). Οι παράγοντεσ που
ςυμβάλουν ςθμαντικά ςτθν ακρίβεια τθσ υπζρυκρθσ διαγνωςτικισ είναι: 1) Θ ανάλυςθ τθσ κερμοκάμερασ
(ςε πόςα pixel μπορεί να χωριςτεί θλεκτρονικά το κερμογράφθμα), 2) Θ ακρίβεια και θ ευκρίνεια του
φακοφ τθσ , 3) Θ απόςταςθ του αντικειμζνου από τθν κερμοκάμερα, και 4) Θ εκπεμπτικότθτα τθσ
επιφανείασ του αντικειμζνου (δθλ. θ εντιμότθτά του να δείχνει τθν πραγματικι του επιφανειακι
κερμοκραςία – πχ ο κακρζπτθσ ζχει εκπεμπτικότθτα : 0, ενϊ αντίςτοιχα το μζλαν ςϊμα: 1 ). Κατά τθν
ανάλυςθ των κερμογραφθμάτων τα αντίςτοιχα λογιςμικά δίνουν τθν δυνατότθτα τθσ επεξεργαςίασ των
δεδομζνων ςε επίπεδο pixel (πχ hotspot, ι περιοχι απωλειϊν κλπ), ενϊ ςφγχρονεσ κερμοκάμερεσ
διακζτουν ταυτόχρονα, εκτόσ από τθν επεξεργαςία του κερμογραφιματοσ, και τθν δυνατότθτα
επεξεργαςίασ απλισ φωτογραφίασ του αντικειμζνου, ι ακόμα και υπζρυκρθσ βιντεοςκόπθςισ του
(κυρίωσ για δομοςτατικζσ εφαρμογζσ μεγάλων ζργων ι χθμικζσ και ειδικζσ βιομθχανικζσ κατεργαςίεσ).
Θ χριςθ κερμιδομετρθτϊν είναι απαραίτθτθ ςε δίκτυα που μεταφζρουν κερμότθτα ι απορροφοφν
κερμότθτα (μεταφζρουν ψφχοσ). Για τθν λειτουργία των κερμιδομετρθτϊν επιβάλλεται θ παρεμβολι
παροχόμετρων και ο υπολογιςμόσ τθσ διαφοράσ κερμοκραςίασ (ΔΤ) μεταξφ του ςωλινα προςαγωγισ και
του ςωλινα επιςτροφισ του κερμοφ ι ψυχροφ μζςου. Κερμιδομετρθτζσ που εγκακίςτανται ςε ςωλινεσ
εξωτερικισ διαμζτρου ζωσ και 1,5’’-2’’, διακζτουν ςυνικωσ ενςωματωμζνο παροχόμετρο με το
θλεκτρονικό κφκλωμα υπολογιςμοφ των κερμίδων, ενϊ ςε μεγαλφτερεσ διατομζσ τα παροχόμετρα είναι
αποκομμζνα από το θλεκτρονικό κφκλωμα του κερμιδομετρθτι.
Μία ςθμαντικι παράμετροσ για τθν ορκι ζνδειξθ ι τθν ακρίβεια τθσ μζτρθςθσ των αιςκθτθρίων
κερμοκραςίασ ι μίασ κερμοκάμερασ είναι θ διακρίβωςι τουσ ςε κατάλλθλα εργαςτιρια διακρίβωςθσ ανά
ζνα ζτοσ, ι ανά 2 ζτθ, δεδομζνου ότι ανάλογα με το εφροσ που καλοφνται να μετροφν αςτοχοφν και
ςυχνότερα.
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3.4.2.2.: Μζτρθςθ παροχισ
Θ μζτρθςθ τθσ παροχισ νεροφ, αζρα, ατμοφ ι καυςίμων και άλλων μειγμάτων είναι θ πλζον κρίςιμθ τόςο
για τον ενεργειακό ζλεγχο όςο και για τθν διαχείριςθ των εξοπλιςμϊν, δεδομζνου ότι θ ροι υπειςζρχεται
ςτον τφπο υπολογιςμοφ κυρίωσ τθσ κερμικισ ενζργειασ (ακόμα και τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν
περίπτωςθ του πεπιεςμζνου αζρα ι κενοφ, ι τθσ λειτουργίασ αντλιϊν).
Τα παροχόμετρα ι αλλιϊσ ροόμετρα ρευςτϊν μόνιμθσ εγκατάςταςθσ (ι ςτακεροφ τφπου) είναι ςυνικωσ
μίασ μόνο κατεφκυνςθσ και παρεμβάλλονται ςτθν ροι του ρευςτοφ, είτε με διακοπι του ςωλινα και
κατάλλθλθ εφαρμογι μζςω ςπειρωμάτων εκατζρωκεν του παροχόμετρου (ςυνικωσ για ςωλινεσ
διατομισ <2’’), είτε με τθ διακοπι του ςωλινα και κατάλλθλθ εφαρμογι με φλάτηεσ εκατζρωκεν του
παροχόμετρου (ςυνικωσ για ςωλινεσ διατομισ >2’’).
Αντίςτοιχα ςυναντάμε παροχόμετρα:
i)

Ενςωματωμζνου τφπου, όπου θ θλεκτρονικι διάταξθ μετατροπισ του ςιματοσ και θ οκόνθ ζνδειξθσ
τθσ παροχισ βρίςκονται ενςωματωμζνεσ ςτο ςϊμα τουσ,
ii)
Απομακρυςμζνου τφπου, όπου θ θλεκτρονικι διάταξθ μετατροπισ του ςιματοσ και θ οκόνθ
ζνδειξθσ τθσ παροχισ βρίςκονται ςε απόςταςθ από το ςϊμα τουσ με τθν χριςθ είτε καλωδίου ι
είτε αςφρματα.
Τα ςτακεροφ τφπου παροχόμετρα που ςυναντϊνται ςτθν αγορά χωρίηονται τεχνολογικά ςε 2 βαςικζσ
κατθγορίεσ:
1)

τα κλαςςικά που βαςίηονται κυρίωσ ςτισ εξισ βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ: τα μεταβλθτοφ όγκου
(variable area flowmeters VAF), τα τφπου τουρμπίνασ (Turbine), τα τφπου κετικισ μετατόπιςθσ
(positive displacement), τα ανοιχτοφ καναλιοφ (open channel), τα κερμικά(thermal), και τζλοσ τα
τφπου διαφορικισ πίεςθσ (orifice pitot),

2)

τα νζασ τεχνολογίασ που βαςίηονται κυρίωσ ςτισ εξισ βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ: Το φαινόμενο
Coriolis, τα θλεκτρομαγνθτικά κφματα, τον ςτροβιλιςμό (VORTEX), και τζλοσ τθν μεταβολι των
υπεριχων.

Τα φορθτά παροχόμετρα αντίκετα λειτουργοφν ςυνικωσ με υπεριχουσ και είναι ςχεδιαςμζνα να
τοποκετοφνται εξωτερικά από το ςωλινα μζςω δφο
ειδικϊν τςιμπίδων-μετατροπζων μεταβλθτισ διατομισ,
χωρίσ να διακόπτεται θ λειτουργία ι ροι του ςυςτιματοσ,
ενϊ ςυνθκίηεται να διατίκενται για χριςθ διπλισ
κατεφκυνςθσ.
Ενδεικτικά θ αρχι λειτουργίασ τουσ
βαςίηεται ςτο ότι όταν υπζρθχοσ εκπζμπεται μεταξφ των
μετατροπζων, θ ταχφτθτα με τθν οποία ο υπζρθχοσ αυτόσ
ταξιδεφει μζςω του υγροφ, επιταχφνεται ελαφρϊσ από τθν
ταχφτθτα του υγροφ μζςω του ςωλινα. Πταν υπζρθχοσ
εκπζμπεται προσ τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ, θ ροι του
υγροφ προκαλεί τον μεταδιδόμενο υπζρθχο να επιβραδυνκεί. Θ επακόλουκθ χρονικι διαφορά είναι
ευκζωσ ανάλογθ με τθν ταχφτθτα ροισ του ρευςτοφ ςτο ςωλινα. Αφοφ μετρθκεί θ ταχφτθτα ροισ και
γνωρίηοντασ τθν διατομι του ςωλινα, θ ογκομετρικι ροι μπορεί να υπολογιςτεί πλζον εφκολα.
Ρολλζσ φορζσ ςε παροχόμετρα που μετροφν κυβικά ι λίτρα καυςίμου επικρατεί θ άποψθ, ότι μετράμε
αυτομάτωσ και ενζργεια. Θ άποψθ δεν είναι ορκι, δεδομζνου ότι:
1) Θ ΔΕΡΑ ςε ότι αφορά το φυςικό αζριο δίνει κάκε μινα ζναν διαφορετικό ςυντελεςτι
υπολογιςμοφ τθσ ιςοδφναμθσ κερμικισ ενζργειασ. Ωςτόςο ςε μεγάλεσ παροχζσ (πχ με διατομζσ
>>2’’) οι παράγοντεσ τθσ πίεςθσ και τθσ κερμοκραςίασ ςτο ςθμείο τθσ μζτρθςθσ τθσ παροχισ είναι
κακοριςτικοί για τθν ακρίβεια τθσ μζτρθςθσ,
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2) Σε εςωτερικά δίκτυα με καφςιμα που διατθροφνται ςε ενδιάμεςεσ δεξαμενζσ ςε υγρι μορφι, οι
παράγοντεσ τθσ πίεςθσ και τθσ κερμοκραςίασ ςτο ςθμείο τθσ μζτρθςθσ τθσ παροχισ του
καυςίμου (που βρίςκεται πλζον ςε αζρια μορφι) είναι κακοριςτικοί για τθν ακρίβεια τθσ
μζτρθςθσ (βλζπε παραγράφουσ 3.2.5 & 3.2.6). Ωςτόςο ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ βζλτιςτθ
πρακτικι για τθν αςφάλεια τθσ προμικειασ και τον ζλεγχο τυχόν απωλειϊν, κα ιταν παράλλθλα
με τθν μζτρθςθ τθσ παροχισ τθσ κερμοκραςίασ και τθσ πίεςθσ του καυςίμου ςτθν αζρια μορφι
του, θ μόνιμθ και ταυτόχρονθ μζτρθςθ τθσ ςτάκμθσ τθσ δεξαμενισ αποκικευςθσ του υγροφ
καυςίμου (πχ με αιςκθτιριο υπεριχων κλπ).
Ειδικότερα για τουσ κερμιδομετρθτζσ είναι ςθμαντικό να γίνεται ορκι τοποκζτθςθ των παροχόμετρων
(χωρίσ ςυςτολζσ ι διαςτολζσ των δικτφων), κακϊσ και των αιςκθτθρίων κερμοκραςίασ (ΔΤ),
επαλθκεφοντασ τισ μετριςεισ με αντίςτοιχα φορθτά όργανα, ϊςτε να αποφεφγονται οι ανακρίβειεσ τθσ
μζτρθςθσ.
Μία ςθμαντικι παράμετροσ για τθν ορκι ζνδειξθ ι τθν ακρίβεια των παροχόμετρων είναι θ επιτόπια
ςυνικωσ διακρίβωςι τουσ, με κατάλλθλα διακριβωμζνα φορθτά αντίςτοιχα παροχόμετρα ανά 3 ζτθ ζωσ 5
ζτθ, δεδομζνου ότι ανάλογα με τθν διατομι του ςωλινα που καλοφνται να μετριςουν είναι και ανάλογα
κρίςιμθ θ ακρίβεια τθσ μζτρθςισ τουσ (θ ακρίβεια είναι ςυνικωσ αντιςτρόφωσ ανάλογθ τθσ διατομισ).
Άλλα φορθτά παροχόμετρα που ςυνθκίηουμε να χρθςιμοποιοφμε ςτισ μετριςεισ κλιματιςτικϊν
ςυςτθμάτων είναι: Διαφορικά μικρομανόμετρα (για ζμμεςο υπολογιςμό τθσ παροχισ τθσ ταχφτθτασ αζρα
ςε αεραγωγοφσ), Μετρθτζσ ποιότθτασ αζρα (με ειδικό προςαρμογζα ςε κανάλια αεραγωγϊν για
κερμοκραςία, ταχφτθτα αζρα, υγραςία, CO2 και CO), Κερμοανεμόμετρα (με φτερωτι για χριςθ ςε ςτόμια
δικτφων προκλιματιςμζνου αζρα) κλπ. Επίςθσ θ ρφκμιςθ τθσ παροχισ είτε ςε ςυςτιματα αεριςμοφ, είτε
ςε ρευςτά υπό πίεςθ πετυχαίνεται με ρυκμιςτζσ ςτροφϊν (ανεμιςτιρων, ςυμπιεςτϊν ι αντλιϊν) και θ
ςυνεχισ αυτόματθ προςαρμογι τθσ ςτισ ανάγκεσ του κάκε ςυςτιματοσ είναι κακοριςτικι ςτθν ςυνολικι
ενεργειακι απόδοςθ των αντίςτοιχων ςυςτθμάτων (γίνεται μζςω προγραμματιςμοφ των ρυκμιςτϊν
ςτροφϊν, κακϊσ και των ςυςτθμάτων BMS ι των PLCs).

3.5.: υμπεράςματα τθσ μελζτθσ των τριϊν μειηόνων ςυμβάντων ςτθν ενεργειακι αγορά τθσ
επικράτειασ κατά τθν 5ετία 2012-2017
Από τθν ανάλυςθ τθσ Εγκυκλίου για τουσ Ενεργειακοφσ Υπεφκυνουσ ςτα κτιρια του δθμοςίου και
ευρφτερου δθμοςίου τομζα, κακϊσ και λαμβάνοντασ υπ’ όψθ τα ςτοιχεία που παρατζκθκαν από τθ
μελζτθ τθσ ΚΥΑ Δ6/Β/14826/2008, του νόμου 4342/2015 κακϊσ και του οδθγοφ ενεργειακϊν ελζγχων,
προκφπτει θ αναγκαιότθτα εκπαίδευςθσ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν:
1. Σε λογιςμικά προςομοίωςθσ ενεργειακϊν τεχνολογιϊν (θ ανάγκθ αυτι προκφπτει από τθν
ανάλυςθ τθσ παραγράφου δ τθσ 3.2 ςτθ ςελ. 29),
2. Σε βελτιςτοποιιςεισ επενδφςεων με τθ μζκοδο LCCA (θ ανάγκθ αυτι προκφπτει από τθν ανάλυςθ
τθσ παραγράφου 3.3.1. ςτθ ςελ. 32),
3. Σε τεχνολογίεσ μετριςεων ςε ενεργειακζσ κτθριακζσ τεχνολογίεσ (θ ανάγκθ αυτι προκφπτει από
τθν ανάλυςθ τθσ παραγράφου 3.4.2. ςτθ ςελ. 49),
4. Στθν τεχνικι προςομοίωςθσ ενεργειακϊν καταναλϊςεων, τθν τεχνικι τθσ γραμμισ βάςθσ
(baseline) (θ ανάγκθ αυτι προκφπτει από τθν ανάλυςθ τθσ παραγράφου 3.4.1. ςτθ ςελ. 36).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ανάλυςθ τθσ Φάςθσ 3: Προτάςεισ για τθν Εναρμόνιςθ του
Προγράμματοσ πουδϊν προσ τισ Σάςεισ ςτθν Ενεργειακι Αγορά
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςυμπεράςματα τθσ παραγράφου 3.5 και τισ τάςεισ ςτθν ενεργειακι αγορά,
παρακζτουμε ςτισ παρακάτω παραγράφουσ, προτάςεισ για τθν εναρμόνιςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν.
Συγκεκριμζνα, διαμορφϊνεται θ ανάγκθ εκπαίδευςθσ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν:
1. Σε λογιςμικά προςομοίωςθσ ενεργειακϊν τεχνολογιϊν,
2. Σε βελτιςτοποιιςεισ επενδφςεων με τθ μζκοδο LCCA,
3. Σε τεχνολογίεσ μετριςεων ςε ενεργειακζσ κτθριακζσ τεχνολογίεσ,
4. Στθν τεχνικι προςομοίωςθσ ενεργειακϊν καταναλϊςεων, τθν τεχνικι τθσ γραμμισ βάςθσ
(baseline).

4.1.: Προτάςεισ Εναρμόνιςθσ του Προγράμματοσ πουδϊν με τθν Ζνταξθ ςε αυτό Λογιςμικϊν
Προςομοίωςθσ Ενεργειακϊν Σεχνολογιϊν
Ρροτείνονται τα εξισ ζξι λογιςμικά με ςκοπό τθν εξοικείωςθ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν με λογιςμικά
προςομοίωςθσ ενεργειακϊν τεχνολογιϊν:
AUTODESK ECOTECT ANALYSIS
κοπόσ λογιςμικοφ: Το Ecotect Analysis παρζχει μια ευρεία ανάλυςθ και προςομοίωςθ ςτα ΚΤΘΛΑκά
μοντζλα. Ρροςφζρει ενεργειακι ανάλυςθ πόρων και εκπομπϊν ρφπων του κτιρίου, παράγοντασ μια
πλιρθ περιβαλλοντικι προςομοίωςθ με αναλυτικά αποτελζςματα. Ζτςι ο απόφοιτοσ ζχει τθν δυνατότθτα
να διερευνιςει εναλλακτικζσ ςχεδιαςτικζσ προτάςεισ ακόμθ από το αρχικό ςτάδιο τθσ μελζτθσ και να
παραδϊςει ζνα ενεργειακά αποδοτικό κτίριο. Χρθςιμοποιϊντασ αμφίδρομθ επικοινωνία μζςω τθσ
τεχνολογίασ ΒΛΜ (building information modeling) το Ecotect Analysis παρζχει λφςεισ για μεταφορά
δεδομζνων ζτςι ϊςτε να μειϊνεται θ ανάγκθ για επαναςχεδιαςμό του ζργου.
τόχοσ: Ολοκλθρωμζνθ εκπαίδευςθ τόςο ςε γνϊςεισ που αφοροφν τον ενεργειακό ςχεδιαςμό όςο και ςε
γνϊςεισ χριςθσ τθσ εφαρμογισ και απευκφνεται ςε ςπουδαςτζσ που δεν γνωρίηουν ι γνωρίηουν
εμπειρικά τισ αρχζσ ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ.
Εναρμόνιςθ του λογιςμικοφ με τουσ ςτόχουσ του Δ.Π.Μ..:
Γενικοί ςτόχοι:



Εμβακφνει ςτισ ζννοιεσ και ςτισ τεχνολογίεσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κτιρίων,
Μετράει και αξιολογεί τθν περιβαλλοντικι επίδοςθ κτιρίου και επεμβαίνει για να πετφχει τθν
βελτίωςθ τθσ.

Ειδικοί ςτόχοι δομικισ κατεφκυνςθσ:


Εκπαιδεφει τον απόφοιτο να επιλζγει τθν κατάλλθλθ ςτρατθγικι αναςχεδιαςμοφ κτιρίων
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Ειδικοί ςτόχοι ενεργειακισ κατεφκυνςθσ:


Εκπαιδεφει τον απόφοιτο να κατζχει το γνωςτικό αντικείμενο των τεχνολογιϊν αιχμισ που αφοροφν
τθν Ενεργειακι Αναβάκμιςθ των κτιρίων κακϊσ και να είναι ςε κζςθ να ειςθγείται τθ βζλτιςτθ τεχνικι
λφςθ τεκμθριϊνοντασ κάκε φορά τθ βελτιςτοποίθςθ αυτι.

Κόςτοσ: Δωρεάν ακαδθμαϊκι άδεια χριςθσ για 3 ζτθ, για φοιτθτζσ και κακθγθτζσ.
Τπολογιςτικζσ απαιτιςεισ:







Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® NT 3.5x, Microsoft® 95 (or later),
Επεξεργαςτισ Intel® Pentium® II 300 MHz,
128 MB RAM,
85 MB κενοφ χϊρου,
OpenGL® hardware accelerated κάρτα γραφικϊν,
1,024 x 768 high-color (16-bit) ανάλυςθ οκόνθσ.

ENERGYPLUS
κοπόσ λογιςμικοφ: Το Energy Plus είναι ζνα ολοκλθρωμζνο λογιςμικό ςχεδιαςμοφ κτιρίων, το οποίο
χρθςιμοποιείται από μθχανικοφσ, αρχιτζκτονεσ και ερευνθτζσ οι οποίοι κζλουν να προςομοιϊςουν τθ
χριςθ ενζργειασ και νεροφ ςε ζνα κτίριο και να βελτιςτοποιιςουν τθ χριςθ τουσ. Με το Energy Plus
αναλφεται θ κζρμανςθ και θ ψφξθ, ο φωτιςμόσ, ο αεριςμόσ και θ χριςθ νεροφ. Μερικζσ από τισ πιο
ςφγχρονεσ αναλφςεισ που προςφζρει είναι οι εξισ: ανάλυςθ ςε χρονικά βιματα μικρότερα τθσ ϊρασ,
ανάλυςθ ηωνϊν, προςομοίωςθ κερμικϊν ηωνϊν με τοπικά ι κεντρικά ςυςτιματα, πολυηωνικι ροι αζρα,
κερμικι άνεςθ, κατανάλωςθ νεροφ, φυςικόσ αεριςμόσ και φωτοβολταϊκά ςυςτιματα.
τόχοσ: Ολοκλθρωμζνθ εκπαίδευςθ τόςο ςε γνϊςεισ που αφοροφν τον ενεργειακό ςχεδιαςμό και τθν
προςομοίωςθ των ενεργειακϊν ςυςτθμάτων ενόσ κτιρίου όςο και ςε γνϊςεισ χριςθσ τθσ εφαρμογισ και
απευκφνεται ςε ςπουδαςτζσ που δεν γνωρίηουν ι γνωρίηουν εμπειρικά τισ αρχζσ ενεργειακοφ
ςχεδιαςμοφ.
Εναρμόνιςθ του λογιςμικοφ με τουσ ςτόχουσ του Δ.Π.Μ..:
Γενικοί ςτόχοι:



Εμβακφνει ςτισ ζννοιεσ και ςτισ τεχνολογίεσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κτιρίων,
Μετράει και αξιολογεί τθν περιβαλλοντικι επίδοςθ κτιρίου και επεμβαίνει για να πετφχει τθν
βελτίωςθ τθσ.

Ειδικοί ςτόχοι δομικισ κατεφκυνςθσ:


Εκπαιδεφει τον απόφοιτο να επιλζγει τθν κατάλλθλθ ςτρατθγικι αναςχεδιαςμοφ κτιρίων.

Ειδικοί ςτόχοι ενεργειακισ κατεφκυνςθσ:
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Εκπαιδεφει τον απόφοιτο κατζχει το γνωςτικό αντικείμενο των τεχνολογιϊν αιχμισ που αφοροφν τθν
Ενεργειακι Αναβάκμιςθ των κτιρίων κακϊσ και να είναι ςε κζςθ να ειςθγείται τθ βζλτιςτθ τεχνικι
λφςθ τεκμθριϊνοντασ κάκε φορά τθ βελτιςτοποίθςθ αυτι.

Κόςτοσ: Δωρεάν.
Τπολογιςτικζσ απαιτιςεισ:
Το Energy Plus τρζχει ςε Windows, Macintosh και Linux, ενϊ ςτθν αγορά διατίκενται πολλά δωρεάν
πρόςκετα, που διευκολφνουν τθ χριςθ του.

PVSYST
κοπόσ λογιςμικοφ: Το PVsyst είναι ζνα ολοκλθρωμζνο εργαλείο ςχεδιαςμοφ και ανάλυςθσ
φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων, το οποίο ςχεδιάςτθκε για να το χρθςιμοποιοφν αρχιτζκτονεσ, μθχανικοί και
ερευνθτζσ, ενϊ αποτελεί και εξαιρετικό ακαδθμαϊκό εργαλείο. Μζςω του PVsyst ςχεδιάηονται
διαςυνδεδεμζνα και αυτόνομα φωτοβολταϊκά ςυςτιματα, με δυνατότθτα διαχείριςθσ ζργου, ανάλυςθσ
ςκιαςμοφ, διαςταςιολόγθςθσ ςυςτιματοσ, ενεργειακισ απόδοςθσ και οικονομοτεχνικισ ανάλυςθσ του
ζργου. Ρροςφζρει ζνα φιλικό περιβάλλον εργαςίασ και ζχει τθν μεγαλφτερθ βάςθ δεδομζνων
εξοπλιςμοφ, για χριςθ ςε προςομοιϊςεισ. Θ παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων γίνεται ςε μορφι report,
ζτοιμο για παράδοςθ ςτον πελάτθ, με γραφιματα, πίνακεσ και δεδομζνα, όπωσ ζχουν προκφψει από τθν
ανάλυςθ.
τόχοσ: Εξειδικευμζνθ εκπαίδευςθ ςε ςχεδιαςμό και ανάλυςθ διαςυνδεμζνων και αυτόνομων
φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων, αποκτϊντασ δεξιότθτεσ ανάλυςθσ ςκιαςμοφ, ελαχιςτοποίθςθσ απωλειϊν
και παρουςίαςθσ αποτελεςμάτων ςε αναφορά παραδοτζα για τον τελικό πελάτθ.
Εναρμόνιςθ του λογιςμικοφ με τουσ ςτόχουσ του Δ.Π.Μ..:
Γενικοί ςτόχοι:



Εμβακφνει ςτισ ζννοιεσ και ςτισ τεχνολογίεσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κτιρίων,
Ρραγματοποιεί ανάλυςθ κόςτουσ, ςκοπιμότθτασ και υποβολι προςφοράσ.

Ειδικοί ςτόχοι ενεργειακισ κατεφκυνςθσ:



Εκπαιδεφει τον απόφοιτο να ειςθγείται τθ βζλτιςτθ τεχνικι λφςθ τεκμθριϊνοντασ κάκε φορά τθ
βελτιςτοποίθςθ αυτι,
Εκπαιδεφει τον απόφοιτο να χειρίηεται λογιςμικά προςομοίωςθσ ΤΕΑΚ και να εμβακφνει με αναλυτικό
και παραμετρικό τρόπο με μελζτεσ εφαρμογισ.

Κόςτοσ: 1.096 € + ΦΡΑ ανά άδεια χριςθσ. Ρικανι ζκπτωςθ για ακαδθμαϊκζσ άδειεσ.
Τπολογιςτικζσ απαιτιςεισ:


Λειτουργικό: Windows 8, Windows 7, Vista, XP (older versions of Windows NT, 98, 95). 32-bits and 64bits processors. MAC OSX (see here) and Linux with a virtual machine running Windows 32-bits
(e.g., VirtualBox). Windows servers are not supported,
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RAM: 64 MB,
Σκλθρόσ δίςκοσ: 300 ΜΒ.

T*SOL
κοπόσ λογιςμικοφ: Το T*SOL® είναι ζνα λογιςμικό προςομοίωςθσ που χρθςιμοποιοφν μθχανικοί, με το
οποίο δίνεται θ δυνατότθτα να υπολογιςτεί με ακρίβεια θ απόδοςθ ενόσ θλιοκερμικοφ ςυςτιματοσ ςε
ετιςια βάςθ. Με τθ βοικεια του T*SOL μπορεί κάποιοσ να ςχεδιάςει και να βελτιςτοποιιςει θλιοκερμικά
ςυςτιματα, να διαςταςιολογιςει θλιακοφσ ςυλλζκτεσ και δεξαμενζσ αποκικευςθσ νεροφ, κακϊσ και να
υπολογίςει με ακρίβεια τθν οικονομικι απόδοςθ ενόσ ςυςτιματοσ. Θ παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων
γίνεται ςε μορφι report, ζτοιμο για παράδοςθ ςτον πελάτθ, με γραφιματα, πίνακεσ και δεδομζνα, όπωσ
ζχουν προκφψει από τθν ανάλυςθ.
τόχοσ: Εξειδικευμζνθ εκπαίδευςθ ςε ςχεδιαςμό και ανάλυςθ θλιοκερμικϊν ςυςτθμάτων παντόσ είδουσ,
αποκτϊντασ δεξιότθτεσ ςχεδιαςμοφ βιμα-βιμα, οικονομικισ ανάλυςθσ και παρουςίαςθσ αποτελεςμάτων
ςε αναφορά παραδοτζα για τον τελικό πελάτθ.
Εναρμόνιςθ του λογιςμικοφ με τουσ ςτόχουσ του Δ.Π.Μ..:
Γενικοί ςτόχοι:



Εμβακφνει ςτισ ζννοιεσ και ςτισ τεχνολογίεσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κτιρίων,
Ρραγματοποιεί ανάλυςθ κόςτουσ, ςκοπιμότθτασ και υποβολι προςφοράσ.

Ειδικοί ςτόχοι ενεργειακισ κατεφκυνςθσ:



Εκπαιδεφει τον απόφοιτο να ειςθγείται τθ βζλτιςτθ τεχνικι λφςθ τεκμθριϊνοντασ κάκε φορά τθ
βελτιςτοποίθςθ αυτι,
Εκπαιδεφει τον απόφοιτο να χειρίηεται λογιςμικά προςομοίωςθσ ΤΕΑΚ και να εμβακφνει με αναλυτικό
και παραμετρικό τρόπο με μελζτεσ εφαρμογισ.

Κόςτοσ: 795 € + ΦΡΑ ανά άδεια χριςθσ. Ρικανι ζκπτωςθ για ακαδθμαϊκζσ άδειεσ.
Τπολογιςτικζσ απαιτιςεισ:









Internet Access,
Processor: 1,5 GHz Pentium PC,
Memory: 512 MB,
Hard Disk Drive: 820 MB,
Monitor Resolution: at least 1.024 x 768 pixel,
Operating System: Windows XP (Service Pack 3), Windows Vista, Windows 7, Windows 8,
Graphics: 64 MB, OpenGL – Support (Photo Plan),
Other: Microsoft .NetFramework 4.0.
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GeoT*SOL
κοπόσ λογιςμικοφ: Το GeoT*SOL® είναι ζνα λογιςμικό προςομοίωςθσ που χρθςιμοποιοφν μθχανικοί, με
το οποίο δίνεται θ δυνατότθτα να υπολογιςτεί με ακρίβεια θ απόδοςθ ενόσ ςφγχρονου ςυςτιματοσ
κζρμανςθσ/ψφξθσ/ηνχ με αντλία κερμότθτασ (αερόψυκτθ, γεωκερμικι), ςε ςυνδυαςμό με άλλεσ πθγζσ
ενζργειασ (θλιοκερμία), ςε ετιςια βάςθ. Με τθ βοικεια του GeoT*SOL® μπορεί κάποιοσ να ςχεδιάςει και
να βελτιςτοποιιςει αντλίεσ κερμότθτασ, να διαςταςιολογιςει τουσ γεωςυλλζκτεσ, τουσ θλιακοφσ
ςυλλζκτεσ και τισ δεξαμενζσ αποκικευςθσ νεροφ, κακϊσ και να υπολογίςει με ακρίβεια τθν οικονομικι
απόδοςθ ενόσ ςυςτιματοσ. Θ παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων γίνεται ςε μορφι report, ζτοιμο για
παράδοςθ ςτον πελάτθ, με γραφιματα, πίνακεσ και δεδομζνα, όπωσ ζχουν προκφψει από τθν ανάλυςθ.
τόχοσ: Εξειδικευμζνθ εκπαίδευςθ ςε ςχεδιαςμό και ανάλυςθ ςυςτθμάτων κζρμανςθσ/ψφξθσ/ηνχ παντόσ
είδουσ, αποκτϊντασ δεξιότθτεσ ςχεδιαςμοφ βιμα-βιμα, οικονομικισ ανάλυςθσ και παρουςίαςθσ
αποτελεςμάτων ςε αναφορά παραδοτζα για τον τελικό πελάτθ.
Εναρμόνιςθ του λογιςμικοφ με τουσ ςτόχουσ του Δ.Π.Μ..:
Γενικοί ςτόχοι:



Εμβακφνει ςτισ ζννοιεσ και ςτισ τεχνολογίεσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κτιρίων,
Ρραγματοποιεί ανάλυςθ κόςτουσ, ςκοπιμότθτασ και υποβολι προςφοράσ.

Ειδικοί ςτόχοι ενεργειακισ κατεφκυνςθσ:



Εκπαιδεφει τον απόφοιτο να ειςθγείται τθ βζλτιςτθ τεχνικι λφςθ τεκμθριϊνοντασ κάκε φορά τθ
βελτιςτοποίθςθ αυτι,
Εκπαιδεφει τον απόφοιτο να χειρίηεται λογιςμικά προςομοίωςθσ ΤΕΑΚ και να εμβακφνει με αναλυτικό
και παραμετρικό τρόπο με μελζτεσ εφαρμογισ.

Κόςτοσ: 395 € + ΦΡΑ ανά άδεια χριςθσ. Ρικανι ζκπτωςθ για ακαδθμαϊκζσ άδειεσ.
Τπολογιςτικζσ απαιτιςεισ:









Internet Access,
Processor: 1,5 GHz Pentium PC,
Memory: 512 MB,
HardDiskDrive: 400MB,
Monitor Resolution: at least 1.024 x 768 pixel,
Operating System: Windows XP (Service Pack 3), Windows Vista, Windows 7, Windows 8,
Graphics: 64 MB,
Other: Microsoft .Net Frame work 4.0.
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AUTODESK REVIT
κοπόσ λογιςμικοφ: Το Revit αποτελεί ζνα ολοκλθρωμζνο λογιςμικό ςχεδίαςθσ και ανάλυςθσ ΚΤΘΛΑκϊν
καταςκευϊν, ςε επίπεδο αρχιτεκτονικισ, προςομοίωςθσ ςυςτθμάτων, ςτατικισ και καταςκευισ. Ζτςι ο
απόφοιτοσ ζχει τθν δυνατότθτα να ςχεδιάςει ζνα κτίριο από μθδενικι βάςθ, να βελτιϊςει τθν
αρχιτεκτονικι του, να δοκιμάςει και να προςομοιϊςει αμφίδρομα τα ενεργειακά του ςυςτιματα μζςω τθσ
τεχνολογίασ ΒΛΜ (building information modeling), να δθμιουργιςει καταςκευαςτικά ςχζδια λεπτομερειϊν
και τελικά να ολοκλθρϊςει τθν καταςκευι με δυναμικι διαχείριςθ πόρων και δεδομζνων.
τόχοσ: Ολοκλθρωμζνθ εκπαίδευςθ τόςο ςε γνϊςεισ που αφοροφν τον ενεργειακό ςχεδιαςμό όςο και ςε
γνϊςεισ χριςθσ τθσ εφαρμογισ και απευκφνεται ςε ςπουδαςτζσ που δεν γνωρίηουν ι γνωρίηουν
εμπειρικά τισ αρχζσ ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ.
Εναρμόνιςθ του λογιςμικοφ με τουσ ςτόχουσ του Δ.Π.Μ..:
Γενικοί ςτόχοι:



Εμβακφνει ςτισ ζννοιεσ και ςτισ τεχνολογίεσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κτιρίων,
Μετράει και αξιολογεί τθν περιβαλλοντικι επίδοςθ κτιρίου και επεμβαίνει για να πετφχει τθν
βελτίωςθ τθσ.

Ειδικοί ςτόχοι δομικισ κατεφκυνςθσ:


Εκπαιδεφει τον απόφοιτο να επιλζγει τθν κατάλλθλθ ςτρατθγικι αναςχεδιαςμοφ κτιρίων.

Ειδικοί ςτόχοι ενεργειακισ κατεφκυνςθσ:


Εκπαιδεφει τον απόφοιτο να κατζχει το γνωςτικό αντικείμενο των τεχνολογιϊν αιχμισ που αφοροφν
τθν Ενεργειακι Αναβάκμιςθ των κτιρίων κακϊσ και να είναι ςε κζςθ να ειςθγείται τθ βζλτιςτθ τεχνικι
λφςθ τεκμθριϊνοντασ κάκε φορά τθ βελτιςτοποίθςθ αυτι.

Κόςτοσ: Δωρεάν ακαδθμαϊκι άδεια χριςθσ για 3 ζτθ, για φοιτθτζσ και κακθγθτζσ.

Τπολογιςτικζσ απαιτιςεισ:







Windows® 7, Windows 8®,
Επεξεργαςτισ Single- or Multi-Core Intel® Pentium®, Xeon®, or i-Series processor or AMD® equivalent
with SSE2 technology. Highest affordable CPU speed rating recommended,
4GB RAM,
5 GB κενοφ χϊρου,
DirectX® 11 capable graphics card with Shader Model 3,
1,280 x 1,024true-color ανάλυςθ οκόνθσ.
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4.2.: Προτάςεισ Εναρμόνιςθσ του Προγράμματοσ πουδϊν με τθν ζνταξθ ςε αυτό μακιματοσ
για τθ Βελτιςτοποίθςθ Επενδφςεων με τθ Μζκοδο Ανάλυςθ Κόςτουσ Κφκλου Ηωισ (LCCA)
Θ Ανάλυςθ Κόςτουσ Κφκλου Ηωισ (LCCA) είναι μια οικονομικι μζκοδοσ αξιολόγθςθσ ζργων ςτθν οποία
όλεσ οι δαπάνεσ που προκφπτουν από τθν ιδιοκτθςία, τθ λειτουργία, ςυντιρθςθ και τελικά διάκεςθ ενόσ
ζργου κεωροφνται δυνθτικά ςθμαντικζσ για τθν εν λόγω απόφαςθ.
Στο πλαίςιο του εξεταηόμενου ηθτιματοσ μποροφν να διακρικοφν δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ δράςεων με
ςτόχο τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ κτιρίων.
1. Αναβάκμιςθ με μεταςκευι του κτιρίου ι μζρουσ αυτοφ,
2. Ρρογράμματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ με επεμβάςεισ ι αντικατάςταςθ εξοπλιςμοφ.
Και ςτισ δφο ανωτζρω περιπτϊςεισ, από οικονομικι ςκοπιά, θ αναβάκμιςθ ζχει τθν ζννοια απόφαςθσ θ
οποία «κυςιάηει» υψθλότερεσ αρχικζσ δαπάνεσ με ςτόχο τθ μείωςθ του κόςτουσ μελλοντικϊν
υποχρεϊςεων.
Θ LCCA εςτιάηει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ μακροπρόκεςμθσ οικονομικισ αποτελεςματικότθτασ ενόσ ζργου και
όχι μόνο ςτο αρχικό κόςτοσ ι ςτο βραχυπρόκεςμο κόςτοσ λειτουργίασ, ςε αντίκεςθ με άλλεσ εναλλακτικζσ
μεκόδουσ. Συνεπϊσ ςτισ προαναφερκείςεσ περιπτϊςεισ θ LCCA παρζχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ
ςτον επενδυτι προκειμζνου εκείνοσ να είναι ςε κζςθ να αξιολογιςει τθν οικονομικι αποδοτικότθτα από
τθ ςκοπιά του, λαμβάνοντασ υπόψθ το μειωμζνο κόςτοσ ενζργειασ και άλλεσ οικονομικζσ επιπτϊςεισ κατά
τθ διάρκεια ηωισ του ζργου ι του χρονικοφ ορίηοντα του επενδυτι. Ρζραν όμωσ αυτοφ όταν υφίςτανται
περιςςότερεσ τθσ μίασ οικονομικά αποδοτικζσ εναλλακτικζσ, θ LCCA εντοπίηει τθν πλζον οικονομικά
αποδοτικι εναλλακτικι λφςθ για μια ςυγκεκριμζνθ δράςθ.
Ρολλζσ φορζσ παρουςιάηεται θ ανάγκθ προτεραιοποίθςθσ ςτθν κατανομι τθσ χρθματοδότθςθσ ςε ζνα
αρικμό ανεξάρτθτων επενδυτικϊν ςχεδίων εντόσ μιασ εγκατάςταςθσ ι υπθρεςίασ όταν δεν υφίςταται
επαρκισ χρθματοδότθςθ για τθν ταυτόχρονθ εφαρμογι όλων.
Με βάςθ τα παραπάνω κρίνεται απαραίτθτο θ διδαςκαλία τθσ μεκόδου Ανάλυςθ Κφκλου Ηωισ (LCCA).

4.3.: Προτάςεισ Εναρμόνιςθσ του Προγράμματοσ πουδϊν με τθν ζνταξθ ςε αυτό μακιματοσ
για τισ Σεχνολογίεσ Μετριςεων ςε Ενεργειακζσ Κτθριακζσ Σεχνολογίεσ
Θ ανάγκθ να γνωρίηει ο ενεργειακόσ ελεγκτισ τθ χριςθ των οργάνων μζτρθςθσ που κα χρθςιμοποιιςει,
κακϊσ και θ αναλυτικι αξιολόγθςθ αυτϊν των μετριςεων είναι πολφ ςθμαντικι. Γι’ αυτό προτείνεται θ
επίδειξθ και χριςθ των μετριςεων μζςα από τθ δθμιουργία αντίςτοιχων εργαςτθριακϊν αςκιςεων ςτα
πλαίςια υφιςτάμενων εργαςτθρίων τθσ ΑΣΡΑΛΤΕ.

4.4.: Προτάςεισ Εναρμόνιςθσ του Προγράμματοσ πουδϊν με τθν ζνταξθ ςε αυτό μακιματοσ
για τθν Γραμμι Βάςθσ (baseline)
Θ αναγκαιότθτα τθσ εκπαίδευςθσ για τθν εφρεςθ του τφπου τθσ κατανάλωςθσ γραμμισ βάςθσ (baseline
consumption) αποδείχτθκε ςτθν παράγραφο 3.4.1..
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

5:

Ανάλυςθ

τθσ

φάςθσ

4

“Προτάςεισ

Εναρμόνιςθσ

των

Περιγραμμάτων πουδϊν του ΔΠΜ «Αναβάκμιςθ Κτθρίων» προσ τισ
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ βάςει των αναγκϊν τθσ ενεργειακισ αγοράσ”
Με βάςθ τισ προτάςεισ που αναφζρκθκαν ςτθν παράγραφο 4.1 ζωσ 4.3, προτείνεται το παρακάτω
τροποποιθμζνο περίγραμμα ςπουδϊν για τρία μακιματα κορμοφ και για τα τζςςερα μακιματα ενεργειακισ
κατεφκυνςθσ.

5.1.: ΜΑΘΘΜΑΣΑ ΚΟΡΜΟΤ του MASTER «Αναβάκμιςθ Κτθρίων»
Οι αποςφρςεισ ενοτιτων παρουςιάηονται με διαγραμμιςμζνεσ φράςεισ. Οι αλλαγζσ/προκικεσ
παρουςιάηονται με πλάγια γραφι.
ΜΑΘΘΜΑ Κ2: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΚΣΘΡΙΩΝ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΓΙΑ ΚΣΘΡΙΑ
Α. ΘΕΩΡΘΣΙΚΘ ΑΝΑΚΟΠΘΘ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
1. Μετεωρολογικά δεδομζνα για κερμοκραςίεσ αζρα, υγραςίεσ αζρα, θλιακι ακτινοβολία, ανεμόπτωςθ,
κερμοκραςίεσ νερϊν και χαρακτθριςτικά εδάφουσ,
2. Θλιακι ενζργεια, θλιακι γεωμετρία,
3. Ακτινοβολία και εκπομπι ςωμάτων και υλικϊν,
4. Μετάδοςθ κερμότθτασ ςτο μεταβατικό φαινόμενο,
5. Ψυχρομετρία και κλιματιςμόσ Λ,
6. Ραραγωγι και μεταφορά ενζργειασ (πρωτογενισ ενζργεια, τελικι,….).
Β.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΚΣΘΡΙΩΝ
1. Ενεργειακό ιςοηφγιο κτιρίου / κζρδθ – απϊλειεσ,
2. Ρακθτικά και υβριδικά θλιακά ςυςτιματα,
3. Τεχνικζσ πακθτικοφ δροςιςμοφ (αεριςμόσ, θλιοπροςταςία κλπ),
4. Φυςικόσ φωτιςμόσ κτιρίων,
5. Κερμικι και οπτικι άνεςθ.
Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΚΣΘΡΙΩΝ
1. Τεχνικζσ ςτα κτιρια (κζλυφοσ Λ),
2. Τεχνικζσ ςτα κτιρια (κζλυφοσ ΛΛ),
3. Τεχνικζσ ςτισ Θ/Μ εγκαταςτάςεισ.
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ
1. Εκμάθηςη AUTODESK ECOTECT ANALYSIS
2. Εκμάθηςη AUTODESK REVIT
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ΜΑΘΘΜΑ Κ3: ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΧΝΙΚΘ ΑΝΑΛΤΘ ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΚΣΘΡΙΩΝ
Α. Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ
1. Βαςικοί οριςμοί,
2. Διαχρονικι αξία του χριματοσ,
3. Υπολογιςμόσ μελλοντικισ και παροφςασ αξίασ ενόσ ποςοφ,
4. Υπολογιςμόσ μελλοντικισ και παροφςασ αξίασ περιοδικϊν χρθματορροϊν,
5. Συντελεςτζσ ανάκτθςθσ και ςυςςϊρευςθσ κεφαλαίου,
6. Ο πίνακασ ταμειακϊν ροϊν.
Β. Βελτιςτοποίθςθ οικονομικϊν δεικτϊν
1. Τα μεγζκθ του πίνακα των ταμειακϊν ροϊν,
2. Δείκτεσ Αποδοτικότθτασ Λ - Κριτιρια αξιολόγθςθσ επενδυτικϊν ςχεδίων,
3. Δείκτεσ Αποδοτικότθτασ ΛΛ - Άλλα κριτιρια αξιολόγθςθσ επενδυτικϊν ςχεδίων,
4. Άλλεσ παράμετροι αξιολόγθςθσ των επενδφςεων.
Γ. Βαςικζσ απαιτιςεισ μελετϊν αναβάκμιςθσ Κτθρίων για τθν αξιολόγθςθ οικονομικισ
απόδοςθσ τθσ επζνδυςθσ, Σιμολόγια Ενζργειασ
1. Τιμολόγια Θλεκτριςμοφ,
2. Τιμολόγια Φυςικοφ Αερίου,
3. Οικονομοτεχνικζσ απαιτιςεισ για τθν αξιολόγθςθ απόδοςθσ ςχεδίων ενεργειακισ αναβάκμιςθσ
κτθρίων.

Δ. Οικονομοτεχνικι βελτιςτοποίθςθ
1. Μεκοδολογία μεταγωγισ από κτιρια/ΚΕΝΑΚ ςε κτιρια ΚΣΜΚΕ (ΝΗΕΒ),
2. Ενεργειακι διαχείριςθ ςε κτιρια.

Ε. ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΚΘ ΑΚΘΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙSO 50001 τθσ ΡΑΕ / Ανάλυςη Κόςτουσ Κφκλου Ζωήσ
(LCCA)

ΜΑΘΘΜΑ Κ6: ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΘ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ







Ειςαγωγι ςτθν ερευνθτικι μεκοδολογία (οριςμόσ προβλιματοσ, διατφπωςθ υποκζςεων,
ςχεδιαςμόσ ζρευνασ, κλπ), είδθ δεδομζνων, κλίμακεσ μζτρθςθσ, πίνακεσ & διαγράμματα,
Ειςαγωγι και εφαρμογζσ ςτο πρόγραμμα SPSS, κλπ,
Σφνταξθ ερευνθτικι πρόταςθσ και ςυγγραφι τθσ ζκκεςθσ των αποτελεςμάτων,
Ραρουςίαςθ πραγματικϊν περιπτϊςεων (case studies),
Εγκυρότθτα και Αξιοπιςτία ποςοτικϊν και ποιοτικϊν δεικτϊν ζρευνασ,
Ανάλυςη τεχνικήσ Baseline.
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5.2.: ΜΑΘΘΜΑΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ του MASTER «Αναβάκμιςθ Κτθρίων»
Οι αποςφρςεισ ενοτιτων παρουςιάηονται με διαγραμμιςμζνεσ φράςεισ. Οι αλλαγζσ/προκικεσ
παρουςιάηονται με πλάγια γραφι.
ΜΑΘΘΜΑ ΕΝΑΝ1: Πακθτικά υςτιματα Κελφφουσ-ΠΑΚ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Βαςικζσ ζννοιεσ ςχεδιαςμοφ ΝΗΕΒ με ςτοιχεία ΡΑΣΚ,
ΥΛΛΚΑ Λ: Τεχνολογίεσ υλικϊν για ζνα βελτιςτοποιθμζνο ΡΑΣΚ ,
Βελτιςτοποίθςθ Ενεργειακϊν υαλοςταςίων,
Βελτιςτοποίθςθ ςυςτθμάτων ςκίαςθσ,
Σχεδιαςμόσ βζλτιςτων μονϊςεων,
Βελτιςτοποίθςθ αεριςμϊν ςτο κτιριο (ΜΜV,free cooling,night cooling),
Βζλτιςτοσ ςχεδιαςμόσ προςόψεων (αεριηόμενθ πρόςοψθ, κερμοςιφωνικά πανζλα, τοίχοι αδρανείασ,..),
Εκμάθηςη ENERGYPLUS.

ΜΑΘΘΜΑ ΕΝΑΝ2: Θερμικά & Φωτοβολταϊκά Θλιακά υςτιματα ςε κτιρια- ΘΕΦΘ
1. Διαδρομι των ΚΘΣ & ΦΘΣ από τον ΓΟΚ μζςω ΚΕΝΑΚ ζωσ τα ΝΗΕΒ,
2. Εναλλάκτεσ κερμότθτασ Λ,
3. Βαςικζσ ζννοιεσ ςχεδιαςμοφ ΝΗΕΒ,
4. Βελτιςτοποίθςθ ςχεδιαςμοφ φωτοβολταϊκϊν facades,
5. Σχεδιαςμόσ net metering ςε κτιρια,
6. Βελτιςτοποίθςθ κζρμανςθσ ΗΝΧ με θλιακά ςυςτιματα,
7. Βελτιςτοποίθςθ κζρμανςθσ χϊρων με θλιακά ςυςτιματα,
8. Σχεδιαςμόσ θλιακοφ κλιματιςμοφ ςε κτιρια,
9. Αντλίεσ κερμότθτασ ςε κτιρια,
10.ΥΛΛΚΑ ΛΛ: Τεχνολογίεσ υλικϊν για ζνα βελτιςτοποιθμζνο ΚΕΦΘΣ,
11.Εργαςτθριακζσ εφαρμογζσ ςτα ΚΘΣ / Εκμάθηςη T*SOL®,
12. Εργαςτθριακζσ εφαρμογζσ ςτα ΦΘΣ / Εκμάθηςη PVsyst.

ΜΑΘΘΜΑ ΕΝΑΝ3: ΓεωΘερμικά υςτιματα ςε κτιρια- ΓΕΘΕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Διαδρομι των ΓΚΣ από τον ΓΟΚ μζςω ΚΕΝΑΚ ζωσ τα ΝΗΕΒ,
Αντλίεσ κερμότθτασ Λ (γεωκερμικισ πθγισ),
Εναλλάκτεσ κερμότθτασ ΛΛ / Εναλλάκτεσ θερμότητασ,
ΥΛΛΚΑ ΛΛΛ: Τεχνολογίεσ υλικϊν για ζνα βελτιςτοποιθμζνο ΓΚΣ,
Βελτιςτοποίθςθ γεωκερμικϊν ςυςτθμάτων με πθγι το ζδαφοσ,
Βελτιςτοποίθςθ γεωκερμικϊν ςυςτθμάτων με πθγι το νερό,
Βζλτιςτοσ υβριδικόσ ςχεδιαςμόσ γεωκερμίασ ςε ςφηευξθ με θλιακά ΚΘΣ και με ςυμβατικά ςυςτιματα
κζρμανςθσ ι/και κλιματιςμοφ κτθρίων,
8. Εργαςτθριακζσ εφαρμογζσ ςτα ΓΚΣ / Εκμάθηςη GeoT*SOL®.
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ΜΑΘΘΜΑ ΕΝΑΝ4: ΕΞΕ ςτα Θ/Μ και ςυςτιματα ΕΔ-υςτιματα Ενεργειακισ Διαχείριςθσ ςτα κτιρια

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Διαδρομι τθσ ΕΞΕ και των ΣΕΔ από τον ΓΟΚ μζςω ΚΕΝΑΚ ζωσ τα ΝΗΕΒ,
Ειδικά κεφάλαια Κλιματιςμοφ (ςυςτιματα, υψθλό λανκάνον, παγολεκάνεσ,…),
Αντλίεσ κερμότθτασ ΛΛ,
Εναλλάκτεσ κερμότθτασ ΛΛΛ,
Βελτιςτοποίθςθ καφςθσ ςε λζβθτεσ και ςε ςυςτιματα κζρμανςθσ,
Βελτιςτοποίθςθ ςε ςυςτιματα ςυμπαραγωγισ ςε κτιρια,
Βελτιςτοποίθςθ κλιματιςμοφ κτθρίων (ανάκτθςθ, αποκικευςθ,..),
Βελτιςτοποίθςθ αεριςμοφ κτθρίων (ανάκτθςθ, απομείωςθ, MMV, …...),
Σχεδιαςμόσ ΕΞΕ ςε θλεκτρικά ςυςτιματα ιςχυρϊν (Y/Σ, ανεμιςτιρεσ,…),
Σχεδιαςμόσ ΕΞΕ ςε θλεκτρικά ςυςτιματα αςκενϊν (data centres,..),
Συςτιματα Ενεργειακισ Διαχείριςθσ BMS και αυτοματιςμοί,
Δίκτυα smart metering και διαδικαςία μζτρθςθσ με μετρθτζσ, κατά ΕΝ 16247,
ΣΕΔ-Σχζδια Ενεργειακισ Διαχείριςθσ κατά τθν 2012/27/ΕΕ ,
Συςτιματα ενεργειακισ διαχείριςθσ κατά το ΙSO 50001,
Στατιςτικι ανάλυςθ των μετριςεων και επαλικευςθ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, κατά IPMVP,
Εργαςτθριακζσ εφαρμογζσ ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, επί του IPMVP / Εργαςτήριο μετρήςεων με
ζμφαςη ςτισ μετρήςεισ θερμοκραςίασ και παροχών νεροφ/αζρα.
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5.3.: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΣΘ ΜΕΛΕΣΘ ΕΝΑΡΜΟΝΙΘ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΔΠΜ
Στον πίνακα 3 ςυνοψίηονται οι προτάςεισ – τροποποιιςεισ που προτείνονται για τα τρία μακιματα κορμοφ.
Πίνακασ 3: Ρροτάςεισ – τροποποιιςεισ που προτείνονται για τα τρία μακιματα κορμοφ

Πρόταςθ
ακαδθμαϊκοφ
αναςχεδιαςμοφ

Εξοικείωςθ με
λογιςμικά
προςομοίωςθσ

Ζνταξθ τθσ τεχνικισ
LCCA

ΜΑΘΘΜΑ ΚΟΡΜΟΤ:

ΜΑΘΘΜΑ ΚΟΡΜΟΤ:

ΜΑΘΘΜΑ ΚΟΡΜΟΤ:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΚΣΘΡΙΩΝ &
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΓΙΑ ΚΣΘΡΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΧΝΙΚΘ ΑΝΑΛΤΘ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΚΣΘΡΙΩΝ

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΘ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Αντικατάςταςθ των:
Τεχνικζσ ςτα κτιρια (κζλυφοσ Λ),
Τεχνικζσ ςτα κτιρια (κζλυφοσ ΛΛ),
Τεχνικζσ ςτισ Θ/Μ εγκαταςτάςεισ,
με
 AUTODESK ECOTECT ANALYSIS
 AUTODESK REVIT
Αντικατάςταςθ τθσ εργαςτθριακισ άςκθςθσ
εφαρμογισ ςτο πρόγραμμα ΛSO 50001 τθσ ΑΕ
με
τθ μζκοδο αξιολόγθςθσ επενδφςεων LCCA

Ζνταξθ τθσ τεχνικισ
μετριςεων
Ζνταξθ τθσ τεχνικισ
baseline

Ανάλυςθ τθσ τεχνικισ
προςομοίωςθσ ενεργειακϊν
καταναλϊςεων Baseline
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Στον πίνακα 4 ςυνοψίηονται οι προτάςεισ – τροποποιιςεισ που προτείνονται για τα τζςςερα μακιματα ενεργειακισ κατεφκυνςθσ.
Πίνακασ 4: Ρροτάςεισ – τροποποιιςεισ που προτείνονται για τα τζςςερα μακιματα ενεργειακισ κατεφκυνςθσ

Πρόταςθ ακαδθμαϊκοφ
αναςχεδιαςμοφ

ΜΑΘΘΜΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ
ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ:
Πακθτικά υςτιματα
Κελφφουσ-ΠΑΚ

Εξοικείωςθ με
λογιςμικά
προςομοίωςθσ

ENERGYPLUS

ΜΑΘΘΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ
ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ:

ΜΑΘΘΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ
ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ:

Θερμικά & Φωτοβολταϊκά
Θλιακά υςτιματα ςε κτιριαΘΕΦΘ

ΓεωΘερμικά υςτιματα ςε
κτιρια- ΓΕΘΕ

Αντικατάςταςθ των
εργαςτθριακϊν εφαρμογϊν
ςτα ΚΘΣ & ΦΘΣ

Αντικατάςταςθ των
εργαςτθριακϊν εφαρμογϊν
ςτα ΓΚΣ

με

με

το T*SOL® & το PVsyst

το GeoT*SOL®

ΜΑΘΘΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ:
ΕΞΕ ςτα Θ/Μ και ςυςτιματα ΕΔυςτιματα Ενεργειακισ Διαχείριςθσ
ςτα κτιρια

Ζνταξθ τθσ τεχνικισ
LCCA
Αντικατάςταςθ των εργαςτθριακϊν
εφαρμογϊν ςτθν εξοικονόμθςθ
ενζργειασ, επί του IPMVP
Ζνταξθ τθσ τεχνικισ
μετριςεων

με
το Εργαςτιριο μετριςεων με ζμφαςθ
ςτισ μετριςεισ κερμοκραςίασ και
παροχϊν νεροφ/αζρα

Ζνταξθ τθσ τεχνικισ
baseline
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