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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην υλοποίηση ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών στο πλαίσιο του 

έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση ΕΠΑΛ Αιγίου». Πρόκειται για έργο υλοποόησης παρεμβάσεων 

εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής ενέργειας ΑΠΕ στο κτιριακό συγκρότητα του ΕΠΑΛ 

Αιγίου. Το κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από τρία κτίρια, το κτίριο Αιθουσών, το κτίριο 

Εργαστηρίων και το Διοικητήριο. Οι παρεμβάσεις αφορούν και στα τρία κτίρια και αποτελούν 

ενιαίο σύνολο. 

Οι εργασίες περιλαμβάνουν τις εγκαταστάσεις: 

 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων 

 Θέρμανσης - ψύξης 

 Μηχανικού εξαερισμού 

 Κεντρικού συστήματος ελέγχου και ενεργειακής διαχείρισης (BEMS) 

 Συστήματος παραγωγής ενέργειας ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά) 

 Ανελκυστήρα προσώπων 

 

Αντικείμενο της μελέτης εφαρμογής 

Αντικείμενο της Μελέτης Εφαρμογής αποτελούν οι ακόλουθες εγκαταστάσεις : 

• Ισχυρών ρευμάτων κτιρίου  

• Ασθενών ρευμάτων κτιρίου 

• Φωτισμός κτιρίου (φωτοτεχνία) 

• Θέρμανσης και ψύξης κτιρίου  

• Μηχανικού εξαερισμού 

• Αποχέτευσης (συμπυκνώματα) 

• Συστήματος φωτοβολταϊκών 

• Ανελκυστήρας προσώπων 

 

Ισχύοντες κανονισμοί 

Η  µελέτη των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων βασίστηκε στα αναφερόµενα: 

i. Στον Κτιριοδοµικό Κανονισµό & (Απόφ – 3046/304/89) 

ii. Στα ισχύοντα πρότυπα ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ 

iii. Κανονισµός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 525/ 31.12.73 κ.λ.π.) 

iv. Κανονισµοί και οδηγίες της ∆.Ε.Η. 

v. Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 

Η µελέτη έχει βασισθεί επίσης στους Ελληνικούς Κανονισμούς και στις Τεχνικές Οδηγίες του 

Τ.Ε.Ε., για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις των αναφερομένων στην 

προηγούμενη παράγραφο. Στις περιπτώσεις που οι προηγούμενοι κανονισμοί  δεν  καλύπτουν  το  

θέμα, θα χρησιμοποιούνται κανονισμοί προηγµένων τεχνικά χωρών. Αναλυτικότερα θα 

εφαρμοστούν οι παρακάτω, ανά κεφάλαιο, κανονισμοί  και η σχετική Βιβλιογραφία. 



Βασικές αρχές εκπόνησης της μελέτης 

Κατά την μελέτη των Η/Μ παρεμβάσεων ελήφθησαν υπόψη τα παρακάτω: 

• Εξασφάλιση ευελιξίας των εγκαταστάσεων του κτιρίου 

• Εξασφάλιση αξιοπιστίας στην λειτουργίας τους 

• Εξασφάλιση μικρού κόστους λειτουργίας και συντήρησης 

• Εξασφάλιση συνάφειας των νέων υλικών με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις 

Η επιλογή των υλικών και εγκαταστάσεων γίνεται με γνώμονα τη βέλτιστη σχέση κόστους - 

απόδοσης. Λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα αξιοποίησης τοπικών πόρων και ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας. 

 

Εξοικονόμηση ενέργειας 

Με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας, η μελέτη των παρεμβάσεων γίνεται λαµβάνοντας 

υπόψη τα ακόλουθα : 

• Μεγιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος παραγωγής θέρμανσης/ψύξης με 

αντικατάσταση των παλαιών λεβήτων πετρελαίου με αντλίες θερμότητας και νέους λέβητες 

χαμηλών θερμοκρασιών, υψηλού βαθμού απόδοσης. 

• Μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισµού τόσο σε συνθήκες σχεδιασµού υπό 

πλήρες φορτίο όσο και σε συνθήκες µερικού φορτίου. 

• Ελαχιστοποίηση των ενεργειακών απωλειών στα συστήµατα διανοµής. 

• Ελαχιστοποίηση του αναγκαίου χρόνου λειτουργίας του σχετικού εξοπλισµού και των 

υποσυστηµάτων των εγκαταστάσεων µέσω κατάλληλων συστηµάτων ελέγχου. 

• Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της εγκατάστασης ενεργειακά 

αποδοτικού εξοπλισμού, έπειτα από σχετική μελέτη σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. 

• Επιλογή δόκιµου εξοπλισµού και συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας. 

• Αυτοπαραγωγή μέρους της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συστημάτων ΑΠΕ. 

Η εξοικονόµηση ενέργειας στο κτιριακό συγκρότημα επιτυγχάνεται μέσω των ακόλουθων 

παρεμβάσεων: 

1. Αντικατάσταση των παλαιών λεβήτων πετρελαίου στα κτίρια Αιθουσών και Διοικητήριο με 

αντλίες θερμότητας, υψηλού βαθμού απόδοσης. 

2. Αντικατάσταση του παλαιού λέβητα του κτιρίου Εργαστηρίων με δύο νέους, μικρότερης 

ισχύος, υψηλού βαθμού απόδοσης, χαμηλών θερμοκρασιών, με καυστήρες υψηλής 

απόδοσης. 

3. Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού εξαερισμού με ανάκτηση ενέργειας στο κτίριο 

Αιθουσών, μέσω τοπικών συστημάτων στις αίθουσες και γραφεία. 

4. Εγκατάσταση συστήματος κεντρικού συστήματος ελέγχου - ενεργειακής διαχείρισης στο 

κτίριο Αιθουσών, για τον έλεγχο του συστήματος θέρμανσης/ψύξης, μηχανικού εξαερισμού, 

φωτισμού και ανελκυστήρα. 

5. Αναδιαμόρφωση του δικτύου θέρμανσης εντός του λεβητοστασίου του κτιρίου Εργαστηρίων 

με εγκατάσταση συστήματος αλληλουχίας των λεβήτων, συστήματος αντιστάθμισης και 

νέους κυκλοφορητές με inverter, αυξάνοντας τον βαθμό απόδοσης κατά τη λειτουργία σε 

χαμηλό φορτίο. 

6. Θερμομόνωση μηχανολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων θέρμανσης των κτηρίων, για τον 

περιορισμό των απωλειών θερμότητας. 



7. Αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων με νέα, υψηλής απόδοσης, μειώνοντας 

την εγκατεστημένη ισχύ φωτισμού. 

8. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ενέργειας ΑΠΕ με σύνδεση στο δίκτυο 

με συμψηφισμό. 

9. Αντικατάσταση του παλαιού ανελκυστήρα προσώπων του κτιρίου Αιθουσών με νέο, με 

ανάκτηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη λειτουργία. 

 

Έρευνα τοπικών συνθηκών 

Έγινε έρευνα των τοπικών συνθηκών µε σκοπό την διαπίστωση της κατάστασης της τεχνικής 

υποδομής στο έργο - ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και τη δυνατότητα της 

υποδομής αυτής να εξυπηρετήσει σε ικανοποιητικό βαθμό και µε οικονομικό τρόπο τις 

εγκαταστάσεις και τα συστήματα που αναφέρει η μελέτη. 

Από την έρευνα των τοπικών συνθηκών διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν τα προαναφερόμενα δίκτυα 

και τα δίκτυα αυτά είναι ικανά να εξυπηρετήσουν τις προτεινόμενες εγκαταστάσεις. 

Τα κτίρια διαθέτουν σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης της πόλης, καλύπτοντας τις ανάγκες σε 

πόσιμο νερό. Τα λύµατα των υδραυλικών υποδοχέων αποχετεύονται µε φυσική ροή, µέσω 

κατακόρυφων στηλών, οριζόντιων συλλεκτήριων αγωγών, φρεατίων και του φρεατίου του  

μηχανοσίφωνα  στο  δίκτυο  αποχέτευσης  πόλης. 

Η ηλεκτροδότηση γίνεται από το υφιστάμενο στην περιοχή δίκτυο Μέσης Τάσης της ∆ΕΗ, μέσω 

μετασχηματιστή εγκατεστημένου στο κτίριο Εργαστηρίων. Δεν θα απαιτηθεί επαύξηση της ισχύος 

σύνδεσης του κτιρίου. Η σύνδεση των συστημάτων ΑΠΕ με σύμβαση συμψηφισμού θα γίνει στο 

δίκτυο χαμηλής τάσης, μέσω νέου μετρητή. 

 

ΚΤΙΡΙΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 

Οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου Αιθουσών συνοψίζονται στις ακόλουθες 

δράσεις: 

 Αποξήλωση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης και εγκατάσταση κεντρικού 

συστήματος αντλίας θερμότητας, μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου. 

 Αποξήλωση των υφιστάμενων αξονικών ανεμιστήρων εξαερισμού και εγκατάσταση 

μονάδων εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας σε κάθε χώρο κύριας χρήσης. 

 Αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων και εγκατάσταση νέων, 

τεχνολογίας LED και ισχύος σύμφωνα με φωτοτεχνική μελέτη. 

 Εγκατάσταση κεντρικού συστήματος ελέγχου του κλιματισμού, φωτισμού και εξαερισμού 

και ενεργειακής διαχείρισης του κτιρίου (BEMS) 

 Ενεργειακή αναβάθμιση του ανελκυστήρα προσώπων με νέο, με σύστημα ανάκτησης / 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  

 Εγκατάσταση συστήματος φωτοβολταϊκών στη στέγη του κτιρίου 

 



Αποξηλώσεις - καθαιρέσεις 

Από το κτίριο Αιθουσών αποξηλώνεται το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης που βασίζεται στον 

παλαιό λέβητα πετρελαίου, στο σύνολό του. Πιο συγκεκριμένα, αποξηλώνεται και διατίθεται προς 

ανακύκλωση ο παλαιός λέβητας πετρελαίου στο υπόγειο του κτιρίου, το σύνολο των 

υποστηρικτικών του συστημάτων όπως η δεξαμενή πετρελαίου, τα δοχεία διαστολής, σωλήνες 

κλπ. το σύνολο των θερμαντικών σωμάτων στο κτίριο και το δίκτυο διανομής. Επιπλέον 

αποξηλώνεται ο παλαιός ηλεκτρικός πίνακας του λεβητοστασίου και το σύνολο των καλωδίων, 

ηλεκτρικών υλικών κλπ. που σχετίζονται με τη λειτουργία του παλαιού συστήματος θέρμανσης.  

Από τις αίθουσες, τα γραφεία και τα WC αποξηλώνονται οι παλαιοί αξονικοί ανεμιστήρες τοίχου. 

Οι υφιστάμενες οπές στους τοίχους να διατηρηθούν αν είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση τους 

από το νέο σύστημα μηχανικού εξαερισμού, εναλλακτικά να σφραγιστούν.  

Από το ισόγειο αποξηλώνονται τα παλαιά κλιματιστικά τύπου split-unit και απομακρύνονται και 

αποθηκεύονται, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης.  

Επιπλέον, αποξηλώνεται το σύνολο των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων σε όλους τους 

υπέργειους ορόφους, ώστε να αντικατασταθούν, όπως παρουσιάζεται στα σχέδια της μελέτης. Τα 

παλαιά φωτιστικά σώματα θα διατεθούν προς ανακύκλωση. 

Αποξηλώνεται ο παλαιός ανελκυστήρας προσώπων με το σύνολο των μηχανολογικών, 

ηλεκτρικών κλπ. υποστηρικτικών εγκαταστάσεων του, ώστε να αντικατασταθεί. Το φρεάτιο 

πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση του νέου ανελκυστήρα.  

Το σύστημα κλιματισμού του Β’ Ορόφου, αποτελούμενο από αντλίες θερμότητας τύπου split-unit 

διατηρείται. Οι εξωτερικές μονάδες θα απομακρυνθούν προσωρινά κατά την εγκατάσταση του 

συστήματος θερμοπρόσοψης στο κτίριο και θα αποθηκευτούν και προστατευθούν. Μετά την 

ολοκλήρωση της εγκατάστασης οι μονάδες θα επανατοποθετηθούν και θα συνδεθούν με τις 

εσωτερικές μονάδες. Οι αντλίες θερμότητας του Β’ ορόφου, μετά την ολοκλήρωση της 

παρέμβασης θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία.  

 

Ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης  

Στο κτίριο Αιθουσών εγκαθίσταται νέο κεντρικό σύστημα θέρμανσης - ψύξης, αποτελούμενο από 

αντλία θερμότητας μεταβαλλόμενου όγκου ψυκτικού μέσου και εσωτερικές μονάδες άμεσης 

εκτόνωσης, καναλάτες ή οροφής στο ισόγειο και τον Α’ όροφο. Το νέο σύστημα θα 

αντικαταστήσει τον υφιστάμενο παλαιό λέβητα πετρελαίου, για τη θέρμανση των χώρων, καθώς 

και τα παλαιά κλιματιστικά, διαιρούμενου τύπου στο ισόγειο. 

Η απόδοση του νέου συστήματος θέρμανσης / ψύξης βασίζεται στον υπολογισμό των απωλειών 

θερμότητας μετά την εφαρμογή των οικοδομικών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Πιο 

αναλυτικά, οι υπολογισμού παρουσιάζονται στις σχετικές μελέτες απωλειών. 

Το νέο σύστημα θέρμανσης - ψύξης θα αποτελείται από αντλία θερμότητας, υψηλού βαθμού 

απόδοσης, απ' ευθείας εκτόνωσης, πολυδιαιρούμενο, πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών, 

μεταβλητού ψυκτικού όγκου. Χρησιμοποιεί ψυκτικό μέσο R-410a, ή άλλο ισοδύναμο, αποδοτικό 

και εγκεκριμένο ως φιλικό προς το περιβάλλον. Το σύστημα θα είναι τύπου διαρκούς θέρμανσης, 

όπου η θέρμανση δεν θα διακόπτεται κατά τη διάρκεια της απόψυξης.  



Η εξωτερική μονάδα του συστήματος θα αποτελείται από ένα ή περισσότερα τμήματα, τα οποία 

συνδυαστικά θα εξασφαλίζουν την απαιτούμενη απόδοση. Τα τμήματα θα συνδέονται 

παράλληλα, ώστε η βλάβη του ενός να μην επιτρέπει τη λειτουργία των υπολοίπων.  

Οι εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί στον υπόγειο χώρο του κτιρίου. Το υπόγειο, λόγω του 

μεγάλου μεγέθους και ύψους και λόγω του μεγάλου αριθμού πλευρικών ανοιγμάτων περιμετρικά, 

σε ύψος, μπορεί να αποτελέσει χώρο εγκατάστασης χωρίς να μειωθεί η απόδοση των 

συμπιεστών. Η έξοδος των ανεμιστήρων των εξωτερικών μονάδων θα συνδεθεί άμεσα με τα 

υφιστάμενα ανοίγματα στους πλευρικούς τοίχους του υπογείου, σύμφωνα με τα σχέδια. Οι 

εναλλάκτες θα αντλούν αέρα από τον χώρο του υπογείου και από τα υπόλοιπα ανοίγματα 

αντιδιαμετρικά. Θα δοθεί προσοχή στην εγκατάσταση όλων των απαιτούμενων διατάξεων για τη 

μείωση των κραδασμών και του θορύβου προς τα δομικά στοιχεία και το περιβάλλον, όπως η 

εγκατάσταση ηχομονωτικού πάνελ και αντικραδασμικών βάσεων.  

Συνδέεται με τις εσωτερικές μονάδες μέσω δικτύου σωληνώσεων ψυκτικού μέσου και καλωδίων 

μεταφοράς δεδομένων. Το δίκτυο ψυκτικού μέσου αποτελείται από διπλούς χαλκοσωλήνες 

(υγρού/αερίου), διαστάσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρίας του 

συστήματος. Το δίκτυο είναι απλό, χωρίς ανάκτηση θερμότητας, με δυνατότητα λειτουργίας είτε 

σε ψύξη είτε σε θέρμανση για το σύνολο των ελεγχόμενων χώρων. Οι σωληνώσεις ψυκτικού 

μέσου είναι θερμικά μονωμένοι από υλικό τύπου Armaflex και φέρουν επικάλυψη προστασίας 

από UV ακτινοβολία. 

Οι σωλήνες του δικτύου διανομής θα εξέλθουν του υπογείου προς το ισόγειο μέσω των 

υφιστάμενων ανοιγμάτων του συστήματος θέρμανσης. Εντός των υπέργειων επιπέδων θα 

οδεύσουν σε απόσταση 0.30m από την οροφή, εντός μεταλλικής σχάρας, με στήριξη από την 

οροφή. Η σχάρα στο σύνολο της όδευσής της θα προστατεύεται από μεταλλικό καπάκι.  

Οι εσωτερικές μονάδες εγκαθίσταται στην οροφή των αιθουσών και γραφείων επίτοιχα ή εντός 

νέας ψευδοροφής από γυψοσανίδα, σύμφωνα με τα σχέδια. Οι αεραγωγοί θα οδεύσουν εντός της 

ψευδοροφής. Τα στόμια προσαγωγής απόρριψης αέρα εγκαθίστανται στην ψευδοροφή, 

εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη κατανομή αέρα, σύμφωνα με τα σχέδια. 

Η ηλεκτρική τροφοδοσία του νέου συστήματος θα γίνεται από νέους ηλεκτρικούς πίνακες. Πιο 

συγκεκριμένα, εγκαθίσταται νέος ηλεκτρικός πίνακας κίνησης στο υπόγειο του κτιρίου, για την 

τροφοδοσία και έλεγχο των εξωτερικών μονάδων. Στους υπέργειους ορόφους εγκαθίσταται νέοι 

υποπίνακες κίνησης / φωτισμού για την τροφοδοσία και έλεγχο των εσωτερικών μονάδων, 

σύμφωνα με τα σχέδια. 

Το νέο σύστημα θέρμανσης - ψύξης συνοδεύεται, πλέον των τοπικών χειριστηρίων - 

θερμοστατών σε κάθε χώρο, από κεντρικό χειριστήριο για τη ρύθμιση των γενικών παραμέτρων 

λειτουργίας του κτιρίου. Ο κεντρικός ελεγκτής λειτουργίας είναι της ίδιας κατασκευάστριας 

εταιρίας με το σύστημα κλιματισμού και έχει δυνατότητα ελέγχου εκτός από το σύνολο των 

εσωτερικών μονάδων, το σύστημα εξαερισμού, το σύστημα φωτισμού και τον ανελκυστήρα 

προσώπων. Το νέο σύστημα ικανοποιεί το σύνολο των απαιτήσεων της Κατηγορίας Α των 

διατάξεων αυτοματισμού και ελέγχου για το κτίριο.  

 

Ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος εξαερισμού 

Για την ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος εξαερισμού προτείνεται η εγκατάσταση μονάδων 

ανάκτησης ενέργειας εξαερισμού σε όλους τους κύριους χώρους του κτιρίου. Πιο συγκεκριμένα, 



θα εγκατασταθούν τοπικά σύστημα ανάκτησης ενέργειας εξαερισμού αποτελούμενα από 

εναλλάκτη αέρα/αέρα, ανεμιστήρες, αισθητήρες, δίκτυο αεραγωγών και στόμια τροφοδοσίας - 

απόρριψης αέρα.  

Οι τοπικές μονάδες εγκαθίσταται στην οροφή των αιθουσών ενός νέας ψευδοροφής από 

γυψοσανίδα. Οι αεραγωγοί θα οδεύσουν εντός της ψευδοροφής. Τα στόμια προσαγωγής 

απόρριψης αέρα εγκαθίστανται στην ψευδοροφή της κάθε αίθουσας, εξασφαλίζοντας 

ομοιόμορφη κατανομή αέρα. Η αποχέτευση των συμπυκνωμάτων θα γίνεται στον πλησιέστερο 

χώρο WC. 

Όλες οι μονάδες εξαερισμού θα ελέγχονται από το κεντρικό σύστημα ελέγχου του συστήματος 

κλιματισμού. Η ταχύτητα λειτουργίας τους θα υπολογίζεται από τοπικούς αισθητήρες CO2 και από 

το χρονοπρόγραμμα του κτιρίου. Η ηλεκτρική τροφοδοσία τους γίνεται από τον Γενικό Πίνακα 

Χαμηλής Τάσης του κτιρίου, μέσω ανεξάρτητων μονοφασικών γραμμών, με όλα τα απαιτούμενα 

όργανα προστασίας. 

Τα συστήματα είναι υψηλής απόδοσης, άνω του 70% και διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα φίλτρα 

προστασίας. Διαθέτουν θερμομόνωση και ηχομόνωση στα πλευρικά τοιχώματα και 

αντικραδασμικούς συνδέσμους και βάσεις των ανεμιστήρων για την περεταίρω μείωση του 

θορύβου. 

Οι αεραγωγοί είναι ορθογωνικής διατομής χαμηλού προφίλ και εύκαμπτοι, κυκλικής διατομής. Τα 

στόμια θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε οροφή. 

Τα εξωτερικά στόμια προσαγωγής/ απόρριψης νωπού θα απέχουν μεταξύ τους ώστε να 

αποφεύγεται η πρόσμιξη. Θα εγκατασταθούν σε νέες τρύπες στους εξωτερικούς τοίχους, 

διαμέτρου έως 250mm. 

 

Ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος φωτισμού 

Στο κτίριο πραγματοποιείται αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων στις αίθουσες, τους 

διαδρόμους και στους βοηθητικούς χώρους του κτιρίου με νέα, τεχνολογίας LED, μειωμένης 

ηλεκτρικής κατανάλωσης. 

Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με νέα, υψηλής 

απόδοσης, χαμηλού δείκτη θάμβωσης, κατάλληλα για χώρους διδασκαλίας. Τα νέα φωτιστικά 

σώματα δεν διαθέτουν κάλυμμα, διαθέτουν ανακλαστήρες σε κατάλληλη διάταξη ώστε να 

προστατεύονται οι λαμπτήρες και να διαχέουν ομοιόμορφα το φώς, αποτρέποντας το φαινόμενο 

της θάμβωσης.  

Τα φωτιστικά σώματα διαθέτουν ενιαία φωτεινή πηγή τεχνολογίας LED (όχι λαμπτήρες), υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης άνω των 140lm/W και ηλεκτρονικό σύστημα τροφοδοσίας υψηλής 

απόδοσης άνω του 0.9, με δυνατότητα dimming.  

Οι ακριβείς θέσεις εγκατάστασης των φωτιστικών σωμάτων θα είναι σύμφωνα με τη φωτοτεχνική 

μελέτη και τα σχέδια. Η τροφοδοσία των νέων φωτιστικών σωμάτων θα γίνει από νέο ηλεκτρικό 

υποπίνακα σε κάθε όροφο.  

Ο έλεγχος των φωτιστικών σωμάτων θα γίνεται χειροκίνητα από τοπικό διακόπτη αφής/σβέσης 

και κατά τη λειτουργία τους αυτόματα, μέσω του κεντρικού συστήματος ελέγχου του κλιματισμού 

και τοπικών αισθητήρων παρουσίας φωτεινότητας. Το κεντρικό σύστημα ελέγχου θα διασφαλίζει 



τη σβέση των φωτιστικών σε περίπτωση μη ανίχνευσης παρουσίας ατόμων στον χώρο ή σε 

περίπτωση που ο φυσικός φωτισμός κρίνεται επαρκής. 

Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενου ανελκυστήρα προσώπων 

Στο κτίριο Αιθουσών βρίσκεται ανελκυστήρας προσώπων, τριών στάσεων (ισόγειο, Α’ και Β’ 

όροφος). Η λειτουργία του ανελκυστήρα προσώπων είναι απαραίτητη στο κτίριο, για λόγους 

πρόσβασης των ΑΜΕΑ στους υπέργειους ορόφους αιθουσών.  

Η διασφάλιση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στα κτίρια και υποδομές που ανακαινίζονται είναι στο 

πνεύμα των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Ε.Ε. και αποτελεί προϋπόθεση του ΕΣΠΑ 

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η αντικατάσταση του υφιστάμενου ανελκυστήρα προσώπων με 

νέο, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με ανάκτηση ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ο ανελκυστήρας εγκαθίσταται στο υφιστάμενο φρεάτιο, στη θέση που απεικονίζεται στα σχέδια, 

και έχει ίδιες διαστάσεις με τον παλαιό. Ο ανελκυστήρας είναι ηλεκτρικός, μηχανοκίνητος, χωρίς 

μηχανοστάσιο, με τον κινητήρα και τους πίνακες ελέγχου να βρίσκονται εγκατεστημένα εντός 

του φρεατίου, στην άνω τελευταία στάθμη.  

Ο ανελκυστήρας διαθέτει ικανότητα ανύψωσης έως 11 ατόμων, ωφέλιμο φορτίο 900kg, με τρείς 

στάσεις που εξυπηρετούν τα επίπεδα του υπογείου, ισογείου και δώματος. Θα διαθέτει σύστημα 

ανάκτησης της ηλεκτρικής ενέργειας με παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά την χρήση του.  

Ο ανελκυστήρας θα είναι πλήρης, με όλα τα απαιτούμενα υλικά και εργασίες εγκατάστασης, 

πιστοποίησης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία. 

 

Εγκατάσταση συστήματος φωτοβολταϊκών με συμψηφισμό 

Συμπληρωματικά των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, στο κτίριο εγκαθίσταται σύστημα 

φωτοβολταϊκών στοιχείων ονομαστικής ισχύος 26 kWp για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας η 

οποία θα καλύπτει μέρος των αναγκών του κτιρίου.  

Η εγκατάσταση αποτελείται από: 

 104 φωτοβολταϊκά πλαίσια ονομαστικής ισχύος 250Wp 

 Βάσεις στήριξης των φ/β στοιχείων επί υφιστάμενης στέγης. 

 Καλώδια σύνδεσης  

 2 μετατροπείς ρεύματος (inverter) ονομαστικής ισχύος 15kVA έκαστος 

 Καταγραφικό με οθόνη παρουσίασης (display panel) της εγκατάστασης 

 Ηλεκτρικός πίνακας παραλληλισμού φάσεων (συνεχούς / εναλλασσόμενου) 

 

Τα Φωτοβολταϊκά πλαίσια θα τοποθετηθούν στη στέγη, σε θέσεις που δεν επηρεάζουν τη 

λειτουργικότητα ή την αισθητική του κτιρίου.  

Το σύστημα στήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων θα αποτελείται από δοκούς αλουμινίου, σε 

κατάλληλες αποστάσεις και διάταξη ώστε να εφαρμόζουν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, τα οποία 

στερεώνονται με ασφάλεια μέσω κατάλληλων ειδικών τεμαχίων, με σύσφιξη. Η στερέωση της 

όλης κατασκευής στην υφιστάμενη στέγη γίνεται μέσω ειδικών τεμαχίων από αλουμίνιο. Θα δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία της υφιστάμενης στεγάνωσης. Τα ειδικά τεμάχια προσφέρουν 

στεγάνωση στη στέγη ενώ δεν αλλοιώνουν το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα.  



Οι λοιπές απαιτούμενες εγκαταστάσεις (Inverter, μετρητικά όργανα, πίνακες κλπ) θα 

εγκατασταθούν στον χώρο του υπογείου. Ιδιαίτερα όσον αφορά το σύστημα παρουσίασης 

ενεργειακών δεδομένων (display panel) θα τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο πλησίον της 

κεντρικής εισόδου του κτιρίου, με στόχο την ανάδειξη της εγκατάστασης και των αποτελεσμάτων 

λειτουργίας της. 

Η λειτουργία του συστήματος θα γίνεται έτσι ώστε να μην παράγονται κέρδη από την 

εγκατάσταση. Το σύστημα ΑΠΕ συνδέεται στο δίκτυο εσωτερικής εγκατάστασης του κτιρίου, το 

οποίο θα τροφοδοτείται κατά προτεραιότητα. Η περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας θα διοχετεύεται 

στο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ, μέσω νέου μετρητή. Ο τελικός συμψηφισμός της ενέργειας θα γίνεται σε 

μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας (kWh), μέσω σύμβασης net-metering.  

 

ΚΤΙΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

Γενικά 

Η παρέμβαση βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα του 

κτηρίου συνοψίζεται στις ακόλουθες δράσεις: 

 Αντικατάσταση του υφιστάμενου λέβητα πετρελαίου με δύο νέους λέβητες, μικρότερης 

συνολικής ισχύος, υψηλού βαθμού απόδοσης. 

 Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου του λέβητα με αλληλουχία και αντιστάθμιση 

εξωτερικής θερμοκρασίας. 

 Αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων και εγκατάσταση νέων, 

τεχνολογίας LED και ισχύος σύμφωνα με φωτοτεχνική μελέτη. 

 

Αποξηλώσεις - καθαιρέσεις 

Από το κτίριο Εργαστηρίων αποξηλώνεται το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης εντός του 

λεβητοστασίου στο σύνολό του. Το σύστημα εκτός του λεβητοστασίου διατηρείται για να 

συνδεθεί στο νέο σύστημα θέρμανσης. Πιο συγκεκριμένα, αποξηλώνονται και διατίθενται προς 

ανακύκλωση οι τρείς παλαιοί λέβητες πετρελαίου που βρίσκονται στο λεβητοστάσιο του κτιρίου,  

τα δοχεία διαστολής, οι κυκλοφορητές, οι σωλήνες κλπ. και ο παλαιός ηλεκτρικός πίνακας του 

λεβητοστασίου και το σύνολο των καλωδίων, ηλεκτρικών υλικών κλπ. που σχετίζονται με τη 

λειτουργία του παλαιού συστήματος θέρμανσης. Τα ανωτέρω συστήματα πρόκειται να 

αντικατασταθούν. 

Οι τοπικές αντλίες θερμότητας τύπου split-unit στο κτίριο διατηρούνται. Οι εξωτερικές μονάδες 

θα απομακρυνθούν προσωρινά κατά την εγκατάσταση του συστήματος θερμοπρόσοψης στο 

κτίριο και θα αποθηκευτούν και προστατευθούν. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης οι 

μονάδες θα επανατοποθετηθούν και θα συνδεθούν με τις εσωτερικές μονάδες. Οι αντλίες 

θερμότητας, μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία.  

Επιπλέον, αποξηλώνεται το σύνολο των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων σε όλους τους 

χώρους, ώστε να αντικατασταθούν, όπως παρουσιάζεται στα σχέδια της μελέτης. Τα παλαιά 

φωτιστικά σώματα θα διατεθούν προς ανακύκλωση. 

 



Ενεργειακή αναβάθμιση συστημάτος θέρμανσης  

Η παρέμβαση βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στο σύστημα θέρμανσης του κτηρίου 

συνοψίζεται στις ακόλουθες δράσεις: 

 Αντικατάσταση του υφιστάμενου λέβητα με δύο νέους λέβητες πετρελαίου και αυτοματισμό. 

 Τροποποίηση συστήματος θέρμανσης στο λεβητοστάσιο για έλεγχο αλληλουχίας λεβήτων. 

 Αντικατάσταση υφιστάμενου κυκλοφορητή με νέους, μεταβλητού σημείου λειτουργίας. 

 Εγκατάσταση ρυθμιστικών βαλβίδων εξισορρόπησης σε κάθε θερμαινόμενο χώρο. 

 Εγκατάσταση θερμοστατικών βαλβίδων σε κάθε θερμαντικό σώμα. 

Μετά την υλοποίηση των οικοδομικών παρεμβάσεων ενεργειακής θωράκισης του κελύφους, οι 

θερμικές απώλειες μειώνονται δραστικά, μειώνοντας ανάλογα την απαιτούμενη ισχύ του 

συστήματος θέρμανσης. Η επιλεγμένη απόδοση του νέου συστήματος θέρμανσης βασίζεται στον 

νέο υπολογισμό των απωλειών θερμότητας, όπως παρουσιάζεται στις σχετικές μελέτες απωλειών. 

Στο χώρο του λεβητοστασίου εγκαθίστανται δύο νέοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου, χαμηλών 

θερμοκρασιών, υψηλού βαθμού απόδοσης, με διβάθμιο καυστήρα, με νέο καπναγωγό προς την 

υφιστάμενη καπνοδόχο. Στους λέβητες εγκαθίσταται διβάθμιος καυστήρας πετρελαίου, ο οποίος 

συνδέεται με την υφιστάμενη δεξαμενή πετρελαίου μέσω νέας γραμμής τροφοδοσίας, πλήρης με 

όλα τα εξαρτήματα, όπως βάνες ασφάλειας και αποκοπής, φίλτρα κλπ.  

Το νέο σύστημα διανομής περιλαμβάνει την εγκατάσταση υδραυλικής γέφυρας για τον 

διαχωρισμό του πρωτεύοντος από το δευτερεύον σύστημα. Η λειτουργία των κυκλοφορητών στο 

δευτερεύον θα βασίζεται στην διατήρηση σταθερής διαφοράς θερμοκρασίας σε κάθε κλάδο 

προσαγωγής - επιστροφής. Η θερμοκρασία προσαγωγής θα υπολογίζεται από το σύστημα 

αντιστάθμισης.  

Η λειτουργία των λεβήτων θα βασίζεται στην πραγματική απαιτούμενη ισχύ, όπως θα 

υπολογίζεται από τον πίνακα ελέγχου των λεβήτων. Ο πίνακας ελέγχου του κάθε λέβητα θα είναι 

της ίδιας κατασκευάστριας εταιρίας και θα διαθέτει πλακέτα αλληλουχίας για εναλλαγή της 

λειτουργίας των λεβήτων. 

Στο νέο δίκτυο διανομής εγκαθίσταται σύστημα αντιστάθμισης σε κάθε κλάδο, αποτελούμενο από 

τρίοδη ηλεκτροβάνα. Το νέο σύστημα διανομής εντός του λεβητοστασίου και σε όλο το μήκος 

εντός μη θερμαινόμενων χώρων θα θερμομονωθεί για την ελαχιστοποίηση των απωλειών.  

Οι υφιστάμενοι κυκλοφορητές αντικαθίστανται από νέους, μεταβλητού σημείου λειτουργίας, με 

inverter. Οι νέοι κυκλοφορητές στο πρωτεύον είναι επίσης μεταβλητού σημείου λειτουργίας. Οι 

κυκλοφορητές ελέγχονται από αυτόνομους ενσωματωμένους ελεγκτές και αισθητήρια διαφοράς 

πίεσης. 

Η υφιστάμενη δεξαμενή καυσίμων διατηρείται, αφότου καθαριστεί και συντηρηθεί. Η σύνδεσή 

της με τους δύο νέους καυστήρες γίνεται με δύο νέες, ανεξάρτητες γραμμές τροφοδοσίας, με 

φίλτρο και ηλεκτροβάνα διακοπής. Εγκαθίσταται νέο δοχείο διαστολής με αυτόματη βαλβίδα 

πλήρωσης, δοχείο δοσομέτρησης χημικών συντήρησης του υδραυλικού κυκλώματος και το 

σύνολο των απαιτούμενων διατάξεων αποκοπής και ελέγχου και θερμική μόνωση. 

Ο υφιστάμενος ηλεκτρικός πίνακας λεβητοστασίου αντικαθίσταται με νέο πίνακα κίνησης, με το 

σύνολο των διατάξεων τροφοδοσίας και ελέγχου για την άρτια λειτουργία του συστήματος. Στον 

ηλεκτρικό πίνακα συνδέονται οι λέβητες, οι κυκλοφορητές, οι ηλεκτροβάνες αντιστάθμισης και τα 

αισθητήρια θερμοκρασίας και θερμιδομέτρησης. Η ηλεκτρική τροφοδοσία εξακολουθεί να γίνεται 



από τον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης του κτιρίου, μέσω της υφιστάμενης τριφασικής γραμμής, 

με όλα τα απαιτούμενα όργανα προστασίας.  

 

Ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος φωτισμού 

Για την ορθολογικότερη χρήση του τεχνητού φωτισμού και την εξοικονόμηση ηλεκτρικής 

ενέργειας προτείνεται αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων σε όλους τους χώρους του 

κτιρίου με νέα, τεχνολογίας LED, μειωμένης ηλεκτρικής κατανάλωσης. 

Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με νέα, υψηλής 

απόδοσης, χαμηλού δείκτη θάμβωσης, κατάλληλα για χώρους διδασκαλίας. Τα νέα φωτιστικά 

σώματα δεν διαθέτουν κάλυμμα, διαθέτουν ανακλαστήρες σε κατάλληλη διάταξη ώστε να 

προστατεύονται οι λαμπτήρες και να διαχέουν ομοιόμορφα το φώς, αποτρέποντας το φαινόμενο 

της θάμβωσης.  

Τα φωτιστικά σώματα διαθέτουν ενιαία φωτεινή πηγή τεχνολογίας LED (όχι λαμπτήρες), υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης άνω των 140lm/W και ηλεκτρονικό σύστημα τροφοοδοσίας υψηλής 

απόδοσης άνω του 0.9, με δυνατότητα dimming.  

Οι ακριβείς θέσεις εγκατάστασης των φωτιστικών σωμάτων θα είναι σύμφωνα με την 

φωτοτεχνική μελέτη. 

Ο έλεγχος των φωτιστικών σωμάτων θα γίνεται χειροκίνητα από τοπικό διακόπτη αφής/σβέσης 

και κατά τη λειτουργία τους αυτόματα, μέσω του κεντρικού συστήματος ελέγχου του κλιματισμού 

και τοπικών αισθητήρων παρουσίας φωτεινότητας. Το κεντρικό σύστημα ελέγχου θα διασφαλίζει 

τη σβέση των φωτιστικών σε περίπτωση μη ανίχνευσης παρουσίας ατόμων στον χώρο ή σε 

περίπτωση που ο φυσικός φωτισμός κρίνεται επαρκής.  

 

Εγκατάσταση συστήματος φωτοβολταϊκών με συμψηφισμό 

Συμπληρωματικά των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, στο κτίριο εγκαθίσταται σύστημα 

φωτοβολταϊκών στοιχείων ονομαστικής ισχύος 26 kWp για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας η 

οποία θα καλύπτει μέρος των αναγκών του κτιρίου.  

Η εγκατάσταση αποτελείται από: 

 104 φωτοβολταϊκά πλαίσια ονομαστικής ισχύος 250Wp 

 Βάσεις στήριξης των φ/β στοιχείων επί υφιστάμενης στέγης. 

 Καλώδια σύνδεσης  

 2 μετατροπείς ρεύματος (inverter) ονομαστικής ισχύος 15kVA έκαστος 

 Καταγραφικό με οθόνη παρουσίασης (display panel) της εγκατάστασης 

 Ηλεκτρικός πίνακας παραλληλισμού φάσεων (συνεχούς / εναλλασσόμενου) 

 

Τα Φωτοβολταϊκά πλαίσια θα τοποθετηθούν στη οροφή, σε θέσεις που δεν επηρεάζουν τη 

λειτουργικότητα ή την αισθητική του κτιρίου, σύμφωνα με τα σχέδια.  

Το σύστημα στήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων θα αποτελείται από δοκούς αλουμινίου, σε 

κατάλληλες αποστάσεις και διάταξη ώστε να εφαρμόζουν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, τα οποία 



στερεώνονται με ασφάλεια μέσω κατάλληλων ειδικών τεμαχίων, με σύσφιξη. Η στερέωση της 

όλης κατασκευής στην υφιστάμενη στέγη γίνεται μέσω ειδικών τεμαχίων από αλουμίνιο. Θα δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία της υφιστάμενης στεγάνωσης. Τα ειδικά τεμάχια προσφέρουν 

στεγάνωση στη στέγη ενώ δεν αλλοιώνουν το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα.  

Οι λοιπές απαιτούμενες εγκαταστάσεις (Inverter, μετρητικά όργανα, πίνακες κλπ) θα 

εγκατασταθούν στον χώρο του υπογείου. Ιδιαίτερα όσον αφορά το σύστημα παρουσίασης 

ενεργειακών δεδομένων (display panel) θα τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο πλησίον της 

κεντρικής εισόδου του κτιρίου, με στόχο την ανάδειξη της εγκατάστασης και των αποτελεσμάτων 

λειτουργίας της. 

Η λειτουργία του συστήματος θα γίνεται έτσι ώστε να μην παράγονται κέρδη από την 

εγκατάσταση. Το σύστημα ΑΠΕ συνδέεται στο δίκτυο εσωτερικής εγκατάστασης του κτιρίου, το 

οποίο θα τροφοδοτείται κατά προτεραιότητα. Η περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας θα διοχετεύεται 

στο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ, μέσω νέου μετρητή. Ο τελικός συμψηφισμός της ενέργειας θα γίνεται σε 

μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας (kWh), μέσω σύμβασης net-metering.  

 

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 

Γενικά 

Η παρέμβαση βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα του 

κτηρίου συνοψίζεται στις ακόλουθες δράσεις: 

 Αποξήλωση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης με λέβητα πετρελαίου και 

θερμαντικά σώματα και εγκατάσταση συστημάτων αντλίας θερμότητας, μεταβλητού όγκου 

ψυκτικού μέσου στα γραφεία καθηγητών, τον διάδρομο, το αμφιθέατρο και το 

γυμναστήριο. 

 Αποξήλωση των υφιστάμενων παλαιών φωτιστικών σωμάτων στα γραφεία καθηγητών, 

τον διάδρομο και το αμφιθέατρο και εγκατάσταση νέων, τεχνολογίας LED και ισχύος 

σύμφωνα με φωτοτεχνική μελέτη. 

 

Αποξηλώσεις - καθαιρέσεις 

Από το κτίριο Διοικητηρίου αποξηλώνεται το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης που βασίζεται στον 

παλαιό λέβητα πετρελαίου, στο σύνολό του. Πιο συγκεκριμένα, αποξηλώνεται και διατίθεται προς 

ανακύκλωση ο παλαιός λέβητας πετρελαίου στο υπόγειο του κτιρίου, το σύνολο των 

υποστηρικτικών του συστημάτων όπως η δεξαμενή πετρελαίου, τα δοχεία διαστολής, σωλήνες 

κλπ. το σύνολο των θερμαντικών σωμάτων στο κτίριο και το δίκτυο διανομής. Επιπλέον 

αποξηλώνεται ο παλαιός ηλεκτρικός πίνακας του λεβητοστασίου και το σύνολο των καλωδίων, 

ηλεκτρικών υλικών κλπ. που σχετίζονται με τη λειτουργία του παλαιού συστήματος θέρμανσης.  

Από τα γραφεία καθηγητών αποξηλώνονται τα παλαιά κλιματιστικά τύπου split-unit και 

απομακρύνονται και αποθηκεύονται, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης. Τα υφιστάμενα 

συστήματα κλιματισμού στις αίθουσες συνεδριάσεων και προβολών διατηρούνται.  



Επιπλέον, αποξηλώνονται τα υφιστάμενα φωτιστικά σώματα από τα γραφεία καθηγητών και τον 

διάδρομο εισόδου ώστε να αντικατασταθούν, όπως παρουσιάζεται στα σχέδια της μελέτης. Τα 

παλαιά φωτιστικά σώματα θα διατεθούν προς ανακύκλωση. 

 

Ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης  

Μετά την υλοποίηση των οικοδομικών παρεμβάσεων ενεργειακής θωράκισης του κελύφους, οι 

θερμικές απώλειες μειώνονται δραστικά, μειώνοντας ανάλογα την απαιτούμενη ισχύ του 

συστήματος θέρμανσης, όπως παρουσιάζεται στις σχετικές μελέτες απωλειών. 

Το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης του κτιρίου αντικαθίσταται από σύστημα αντλιών θερμότητας 

και εσωτερικών μονάδων απ’ ευθείας εκτόνωσης σε όλους τους κύριους χώρους, όπως στα 

σχέδια της μελέτης.  

Πιο συγκεκριμένα, οι υφιστάμενες αντλίες θερμότητας στην αίθουσα συνεδριάσεων και στην 

αίθουσα προβολών, που είναι σε καλή κατάσταση, πρόκειται να διατηρηθούν. Στους χώρους των 

γραφείων καθηγητών, στον διάδρομο και στο αμφιθέατρο εγκαθίστανται νέες αντλίες θερμότητας 

για ψύξη και θέρμανση.  

Το νέο σύστημα θέρμανσης - ψύξης θα αποτελείται από αντλίες θερμότητας, υψηλού βαθμού 

απόδοσης, απ' ευθείας εκτόνωσης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. Χρησιμοποιεί ψυκτικό 

μέσο R-410a, ή άλλο ισοδύναμο, αποδοτικό και εγκεκριμένο ως φιλικό προς το περιβάλλον.  

 
Χώρος 

Θερμικές 
απώλειες 

Προτεινόμενο 
σύστημα  

Ισχύς εσωτερικών μονάδων 
(kW) 

Εξωτερική 
μονάδα 

    
θέρμανση ψύξη Πλήθος 

 
1 Αίθουσα συνεδριάσεων 15486 Υφιστάμενο  18.0 18.0 1 6 

2 Αίθουσα προβολών 7372 Υφιστάμενο  13.5 13.5 1 5 

3 Γυμναστήριο 9390 Νέα ΑΘ 10.8 9.5 1 4 

4 Κουζίνα 12572 Χωρίς  - - - - 

5 Διάδρομος 1 3572 Χωρίς  - - - - 

6 Διάδρομος 2 22960 Νέα ΑΘ 12.5 11.2 2 1, 2 

7 Αμφιθέατρο 20329 Νέα ΑΘ 12.5 11.2 2 3 

8 Γραφείο καθηγητών 1 1345 Νέα ΑΘ 1.9 1.7 1 1 

9 Wc καθηγητών 1 604 Χωρίς  - - - 1 

10 Wc καθηγητών 2 397 Χωρίς  - - - 1 

11 Γραφείο καθηγητών 2 1882 Νέα ΑΘ 1.9 1.7 1 1 

12 Γραφείο καθηγητών 3 1404 Νέα ΑΘ 1.9 1.7 1 1 

13 Γραφείο καθηγητών 4 1416 Νέα ΑΘ 1.9 1.7 1 2 

14 Γραφείο καθηγητών 5 1383 Νέα ΑΘ 1.9 1.7 1 2 

15 Γραφείο καθηγητών 6 1847 Νέα ΑΘ 1.9 1.7 1 2 

16 Γραφείο καθηγητών 7 2252 Νέα ΑΘ 2.5 2.2 1 2 

17 Γραφείο καθηγητών 8 2281 Νέα ΑΘ 2.5 2.2 1 2 

18 Διαδρομος καθηγητών 3283 Νέα ΑΘ 4 3.6 1 1 

 
Συνολικές Απώλειες Κτιρίου 109774 

     
 

Η ισχύς και απόδοση των εξωτερικών μονάδων παρουσιάζεται ακολούθως: 



Α/Α  
Ισχύς 

θέρμανσης 
COP 

Ισχύς 
ψύξης 

EER 

1 Νέα αντλία θερμότητας 22.4 3.20 22.4 3.20 

2 Νέα αντλία θερμότητας 22.4 3.20 22.4 3.20 

3 Νέα αντλία θερμότητας 22.4 3.20 22.4 3.20 

4 Νέα αντλία θερμότητας 10.8 4.15 9.5 3.81 

5 Υφιστάμενη ΑΘ 13.5 2.67 13.5 2.80 

6 Υφιστάμενη ΑΘ 18.0 2.80 18 3.31 

 

Η εξωτερικές μονάδες του συστήματος θα τοποθετηθούν στον υπόγειο χώρο του κτιρίου. Το 

υπόγειο, λόγω του μεγάλου μεγέθους και ύψους και λόγω του μεγάλου αριθμού πλευρικών 

ανοιγμάτων περιμετρικά, σε ύψος, μπορεί να αποτελέσει χώρο εγκατάστασης χωρίς να μειωθεί η 

απόδοση των συμπιεστών. Στα υφιστάμενα ανοίγματα του υπογείου θα εγκατασταθούν επιπλέον 

αξονικοί ανεμιστήρες βιομηχανικού τύπου, για ενίσχυση της ανανέωσης του αέρα, σύμφωνα με 

τα σχέδια και τη μελέτη.  

Κατά την εγκατάσταση των εξωτερικών μονάδων αντλιών θερμότητας, θα δοθεί προσοχή στην 

εγκατάσταση όλων των απαιτούμενων διατάξεων για τη μείωση των κραδασμών και του θορύβου 

προς τα δομικά στοιχεία και το περιβάλλον, όπως η εγκατάσταση ηχομονωτικού πάνελ και 

αντικραδασμικών βάσεων.  

Οι εξωτερικές μονάδες συνδέονται με τις εσωτερικές μέσω δικτύου σωληνώσεων ψυκτικού μέσου 

και καλωδίων μεταφοράς δεδομένων. Το δίκτυο ψυκτικού μέσου αποτελείται από διπλούς 

χαλκοσωλήνες (υγρού/αερίου), διαστάσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κατασκευάστριας 

εταιρίας του συστήματος. Οι σωλήνες είναι θερμικά μονωμένοι από υλικό τύπου Armaflex και 

φέρουν επικάλυψη προστασίας από UV ακτινοβολία.  

Οι σωλήνες του δικτύου διανομής θα εξέλθουν του υπογείου προς το ισόγειο μέσω νέων 

ανοιγμάτων στην πλάκα δαπέδου, στις θέσεις που παρουσιάζονται στα σχέδια. Εντός των 

υπέργειων επιπέδων θα οδεύσουν σε απόσταση 0.30m από την οροφή, εντός μεταλλικής σχάρας, 

με στήριξη από την οροφή. Η σχάρα στο σύνολο της όδευσής της θα προστατεύεται από 

μεταλλικό καπάκι.  

Οι εσωτερικές μονάδες εγκαθίσταται στην οροφή των χώρων ή επίτοιχα, σύμφωνα με τα σχέδια. 

Το σύνολο των εσωτερικών μονάδων θα είναι εμφανούς εγκατάστασης. Η αποχέτευση των 

συμπυκνωμάτων θα γίνεται μέσω εύκαμπτων σωλήνων προς την πλησιέστερη σύνδεση 

αποχέτευσης WC. 

Η ηλεκτρική τροφοδοσία του νέου συστήματος θα γίνεται από νέους ηλεκτρικούς πίνακες. Πιο 

συγκεκριμένα, εγκαθίσταται νέος ηλεκτρικός πίνακας κίνησης στο υπόγειο του κτιρίου, για την 

τροφοδοσία και έλεγχο των εξωτερικών μονάδων. 

 

Ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος φωτισμού 

Για την ορθολογικότερη χρήση του τεχνητού φωτισμού και την εξοικονόμηση ηλεκτρικής 

ενέργειας πραγματοποιείται αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων στα γραφεία καθηγητών, 

και τον διάδρομο εισόδου με νέα, τεχνολογίας LED, μειωμένης ηλεκτρικής κατανάλωσης. 



Τα νέα φωτιστικά σώματα είναι υψηλής απόδοσης, χαμηλού δείκτη θάμβωσης, κατάλληλα για 

χώρους διδασκαλίας και γραφείων. Δεν διαθέτουν κάλυμμα, διαθέτουν ανακλαστήρες σε 

κατάλληλη διάταξη ώστε να προστατεύονται οι λαμπτήρες και να διαχέουν ομοιόμορφα το φώς, 

αποτρέποντας το φαινόμενο της θάμβωσης.  

Τα φωτιστικά σώματα διαθέτουν ενιαία φωτεινή πηγή τεχνολογίας LED (όχι λαμπτήρες), υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης άνω των 140lm/W και ηλεκτρονικό σύστημα τροφοδοσίας υψηλής 

απόδοσης άνω του 0.9, με δυνατότητα dimming.  

Οι ακριβείς θέσεις εγκατάστασης των φωτιστικών σωμάτων θα καθοριστούν από τη φωτοτεχνική 

μελέτη. 

Ο έλεγχος των φωτιστικών σωμάτων θα γίνεται χειροκίνητα από τοπικό διακόπτη αφής/σβέσης 

και κατά τη λειτουργία τους αυτόματα, μέσω του κεντρικού συστήματος ελέγχου του κλιματισμού 

και τοπικών αισθητήρων παρουσίας φωτεινότητας.  

 

Εγκατάσταση συστήματος φωτοβολταϊκών με συμψηφισμό 

Συμπληρωματικά των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, στο κτίριο εγκαθίσταται σύστημα 

φωτοβολταϊκών στοιχείων ονομαστικής ισχύος 26 kWp για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας η 

οποία θα καλύπτει μέρος των αναγκών του κτιρίου.  

Η εγκατάσταση αποτελείται από: 

 70 φωτοβολταϊκά πλαίσια ονομαστικής ισχύος 250Wp 

 Βάσεις στήριξης των φ/β στοιχείων επί υφιστάμενης στέγης. 

 Καλώδια σύνδεσης  

 2 μετατροπείς ρεύματος (inverter) ονομαστικής ισχύος 10kVA έκαστος 

 Καταγραφικό με οθόνη παρουσίασης (display panel) της εγκατάστασης 

 Ηλεκτρικός πίνακας παραλληλισμού φάσεων (συνεχούς / εναλλασσόμενου) 

 

Τα Φωτοβολταϊκά πλαίσια θα τοποθετηθούν στη οροφή, σε θέσεις που δεν επηρεάζουν τη 

λειτουργικότητα ή την αισθητική του κτιρίου, σύμφωνα με τα σχέδια.  

Το σύστημα στήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων θα αποτελείται από δοκούς αλουμινίου, σε 

κατάλληλες αποστάσεις και διάταξη ώστε να εφαρμόζουν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, τα οποία 

στερεώνονται με ασφάλεια μέσω κατάλληλων ειδικών τεμαχίων, με σύσφιξη. Η στερέωση της 

όλης κατασκευής στην υφιστάμενη στέγη γίνεται μέσω ειδικών τεμαχίων από αλουμίνιο. Θα δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία της υφιστάμενης στεγάνωσης. Τα ειδικά τεμάχια προσφέρουν 

στεγάνωση στη στέγη ενώ δεν αλλοιώνουν το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα.  

Οι λοιπές απαιτούμενες εγκαταστάσεις (Inverter, μετρητικά όργανα, πίνακες κλπ) θα 

εγκατασταθούν στον χώρο του υπογείου. Ιδιαίτερα όσον αφορά το σύστημα παρουσίασης 

ενεργειακών δεδομένων (display panel) θα τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο πλησίον της 

κεντρικής εισόδου του κτιρίου, με στόχο την ανάδειξη της εγκατάστασης και των αποτελεσμάτων 

λειτουργίας της. 

Η λειτουργία του συστήματος θα γίνεται έτσι ώστε να μην παράγονται κέρδη από την 

εγκατάσταση. Το σύστημα ΑΠΕ συνδέεται στο δίκτυο εσωτερικής εγκατάστασης του κτιρίου, το 

οποίο θα τροφοδοτείται κατά προτεραιότητα. Η περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας θα διοχετεύεται 



στο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ, μέσω νέου μετρητή. Ο τελικός συμψηφισμός της ενέργειας θα γίνεται σε 

μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας (kWh), μέσω σύμβασης net-metering.  

 

 

 

                       Θεωρήθηκε - Εγκρίθηκε 

Ο  συντάξας 

 

             Η Τμηματάρχης  Ο Διευθυντής Τ.Υ. 
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