
Πρόγραμμα Ενεργειακής 
Αναβάθμισης Κτιρίων



Οι κύριες εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης περιλαμβάνουν:

• «πράσινη» διαμόρφωση ταράτσας
• συμβατική μόνωση ταράτσας
• μόνωση των εσωτερικών και των εξωτερικών τοίχων 

της οικίας
• τοποθέτηση οικιακών φωτοβολταϊκών 
• τοποθέτηση καυστήρων στερεών καυσίμων/συσσωμα-

τωμάτων (pellets)
• αναβάθμιση θερμαντικών εγκαταστάσεων
• αναβάθμιση με θερμομονωτικά κουφώματα και υαλοπί-

νακες
• εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων
• ψυχρές βαφές εξωτερικών χώρων
• τοποθέτηση ενεργειακών τζακιών

Η διαδικασία της ενεργειακής αναβάθμισης είναι η εξής:

• Αρχικά εκτιμάται η ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου
• Καταγράφονται τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης 
• Συντάσσεται τεχνικοοικονομική μελέτη που περιλαμβά-

νει τις απαιτούμενες εργασίες, την κοστολόγησή τους 
και το χρόνο απόσβεσής τους

• Ολοκληρώνονται οι επιλεγμένες εργασίες ενεργειακής 
βελτίωσης της οικίας από εξειδικευμένα συνεργεία υπό 
την επίβλεψη αρμόδιου μηχανικού 

• Πραγματοποιείται εκ νέου εκτίμηση της ενεργειακής κα-
τάστασης του κτιρίου ώστε να αποτιμηθούν οι εργασίες 
που πραγματοποιήθηκαν

Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί πλέον 
μία πρόκληση με πολλαπλά οικονομικά και 

περιβαλλοντικά οφέλη στο χώρο των κατοικιών. 
Για το λόγο αυτό η ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Γιαγλής Α.Τ.Ε.

παρουσιάζει ένα πρόγραμμα ενεργειακής 
αναβάθμισης και μείωσης των ενεργειακών 
απωλειών σε οικιακό επίπεδο με μία σειρά 

απλών κατασκευαστικών επεμβάσεων.



GEOTHERMY
Γεωθερμία ή Γεωθερμική ενέργεια ονομάζουμε 

τη φυσική θερμική ενέργεια της Γης που 
διαρρέει από το θερμό εσωτερικό του πλανήτη 

προς την επιφάνεια. Λόγω κατάλληλων 
γεωλογικών συνθηκών, ο Ελλαδικός χώρος 
διαθέτει σημαντικές γεωθερμικές πηγές και 
των τριών κατηγοριών (υψηλής, μέσης και 

χαμηλής ενθαλπίας) σε οικονομικά βάθη (100-
1500 μ). Σε μερικές περιπτώσεις τα βάθη των 
γεωθερμικών ταμιευτήρων είναι πολύ μικρά, 

κάνοντας ιδιαίτερα ελκυστική, από οικονομική 
άποψη, τη γεωθερμική εκμετάλλευση.

Σήμερα οι επιστημονικές γνώσεις και η τεχνολογική ανά-
πτυξη, μας επιτρέπουν να εκμεταλλευτούμε την γεωθερμική 
ενέργεια. Ειδικά συστήματα μας επιτρέπουν με λίγα χρήμα-
τα να εξασφαλίζουμε την ψύξη και τη θέρμανση στο σπίτι, 
στο γραφείο αλλά και σε μεγαλύτερα κτίρια όπως σχολεία, 
νοσοκομεία κ.α. Ανάλογα με το βάθος που βρίσκεται το κοί-
τασμα της γεωθερμικής ενέργειας, προσαρμόζουμε και την 
αντίστοιχη τεχνολογία, προκειμένου να έχουμε το επιθυμη-
τό αποτέλεσμα.

Οι εφαρμογές της γεωθερμικής ενέργειας ποικίλουν ανά-
λογα με τη θερμοκρασία και περιλαμβάνουν:

• Ηλεκτροπαραγωγή (θ>90 °C),
• Θέρμανση χώρων (με καλοριφέρ για θ>60 °C, με 

αερόθερμα για θ>40 °C, με ενδοδαπέδιο σύστημα 
θ>25 °C),

• Ψύξη και κλιματισμό (με αντλίες θερμότητας απορ-
ρόφησης για θ>60 °C, ή με υδρόψυκτες αντλίες 
θερμότητας για θ<30 °C)

• Θέρμανση θερμοκηπίων και εδαφών (θ>25 °C),
• Θερμά λουτρά για θ = 25-40 °C.

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



SOLAR PANELS
Τα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν τα εξής πλεονεκτήματα:

• χρησιμοποιούν τεχνολογία φιλική στο περιβάλλον αφού 
δεν προκαλούνται ρύποι από την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας

• Η ηλιακή ενέργεια είναι ανεξάντλητη ενεργειακή πηγή, 
διατίθεται παντού και δεν στοιχίζει απολύτως τίποτα

• Η λειτουργία του συστήματος είναι εντελώς αθόρυβη
• Έχουν σχεδόν μηδενικές απαιτήσεις συντήρησης
• Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής: οι κατασκευαστές εγγυώ-

νται χρόνο ζωής 20-30 έτη
• Υπάρχει πάντα η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης, 

ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες 
των χρηστών

• Μπορούν να εγκατασταθούν πάνω σε ήδη υπάρχουσες 
κατασκευές, όπως είναι π.χ. η στέγη ενός σπιτιού ή η 
πρόσοψη ενός κτιρίου,

• Διαθέτουν ευελιξία στις εφαρμογές: τα Φ/Β συστήματα 
λειτουργούν άριστα τόσο ως αυτόνομα συστήματα, όσο 
και ως αυτόνομα υβριδικά συστήματα όταν συνδυάζο-
νται με άλλες πηγές ενέργειας (συμβατικές ή ανανεώσι-
μες) και συσσωρευτές για την αποθήκευση της παραγό-
μενης ενέργειας.

Σημαντική προσφορά στην εξασφάλιση μειωμένης 
ενεργειακής κατανάλωσης μπορεί να προσφέρει 

η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας. Ένας από 
τους συνηθέστερους τρόπους είναι η παραγωγή 

ρεύματος από εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά 
συστήματα στην οροφή του κτιρίου.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ PANELS



GREEN ROOF
Τα πράσινα δώματα (πράσινες ταράτσες) 

προσφέρουν ένα πλήθος από οφέλη 
με κυριότερο τη σημαντική ενεργειακή 

αναβάθμιση του κτιρίου.

Συμβάλλουν αισθητά στη θερμομόνωση του κτιρίου 

• με μείωση της επιφανειακής θερμοκρασίας του 
δώματος έως και 45°C

• με μείωση της εσωτερικής θερμοκρασίας έως και 
10°C 

• ελαχιστοποιούν τις ενεργειακές ανάγκες του κτι-
ρίου για θέρμανση και ψύξη μέχρι και 50%

Είναι από τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους περι-
ορισμού της αστικής θερμονησίδας προσφέροντας επίσης 
σημαντική αισθητική βελτίωση του περιβάλλοντος τοπίου 
και της ατμοσφαιρικής ποιότητας  

Επιμηκύνουν το χρόνο ζωής του κτιρίου και συμβάλλουν 
στην αντιπυρική  και αντιπλημμυρική προστασία κατακρα-
τώντας σημαντικό μέρος του νερού της βροχής

Ηχομονώνουν αποτελεσματικά το κτίριο απορροφώντας 
μεγάλο μέρος του αστικού θορύβου και προστατεύουν από 
την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

Κατά τη διαμόρφωση της πράσινης ταράτσας, γίνεται 
εκτενής μελέτη του έργου με στόχο το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα και δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιλογή 
των κατάλληλων υλικών υπό την επίβλεψη άρτια εξειδι-
κευμένου προσωπικού.

Αναλυτικότερα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην αρ-
χική μόνωση του δώματος είναι:

• μεμβράνες PVC
• μεμβράνες PDM
• ασφαλτόπανο
• αντιριζικές μεμβράνες

Εν συνεχεία για την αποφυγή φαινομένων υγρασίας 
επιλέγονται αποστραγγιστικά στρώματα και αδιάβροχες 
μεμβράνες ή σύστημα αποστραγγιστικών σωληνώσεων 
για αμεσότερα αποτελέσματα. Τέλος, τοποθετείται ειδικό 
φίλτρο, στην επιφάνεια του οποίου υπάρχει το μέσο ανά-
πτυξης (εδαφικό μίγμα - εμπλουτισμένο χώμα) όπου θα 
αναπτυχθούν τα φυτά.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ



INSULATION
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ/ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Η μόνωση του κτιρίου αποτελεί έναν από 
τους σημαντικότερους παράγοντες αποφυγής 

ενεργειακών απωλειών από τα κτίρια 
(περίπου το 45% των θερμικών απωλειών 

γίνεται από τους τοίχους). Τα αποτελέσματα 
που επιτυγχάνονται περιλαμβάνουν:

• Μείωση των θερμικών απωλειών – εξοικονόμηση 
ενέργειας,

• Υψηλή ποιότητα ζωής
• Αποφυγή υγρασίας και μούχλας,
• Αποφυγή προβλημάτων δόμησης, όπως:

1. επιφανειακή συμπύκνωση υδρατμών,
2. αισθητικά προβλήματα,
3. καταστροφή υλικών.

Η διεργασία που ακολουθείται για την εξωτερική μό-
νωση περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

Τοποθετείται το βασικό μονωτικό υλικό ( πολυστερίνη, 
εξηλασμένη πολυστερίνη, πετροβάμβακας, φελλός) 
και στερεοποιείται με ειδικά στηρίγματα και κόλλα.

Πάνω στο μονωτικό υλικό στηρίζεται πλέγμα, το οποίο 
καλύπτεται είτε με ακρυλικό, είτε με τσιμεντοειδές επί-
χρισμα διαφορετικών κοκκομετριών.

Προτείνεται η βαφή με ψυχρούς χρωματισμούς ούτως 
ώστε να μειωθούν ακόμη περισσότερο οι ενεργειακές 
απώλειες του κτιρίου.

 Στη μόνωση των εσωτερικών επιφανειών του κτιρίου 
οποιασδήποτε μορφής μπορούν να εφαρμοστούν διάφο-
ροι τύποι μόνωσης, όπως :

• θερμομονωτική επένδυση με γυψοσανίδα  εγκα-
τεστημένη σε μεταλλικό σκελετό 

• προκατασκευασμένα θερμομονωτικά panels



PELLETS
Η χρήση συσσωματωμάτων και θρυμμάτων 

βιοκαυσίμων (pellets) σε αυτοματοποιημένους λέβητες 
ανταποκρίνεται στις πιο υψηλές προδιαγραφές 

απόδοσης, εκπομπών καυσίμων και άνεσης. 

Η τεχνολογία καυστήρων βιομάζας, έχοντας βελτιωθεί ση-
μαντικά και ενισχύοντας την αξιοπιστία της, τα τελευταία δέκα 
χρόνια έχει συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των εκπομπών, 
με θερμαντικές αποδόσεις αντίστοιχες με αυτές του πετρελαίου 
ή του φυσικού αερίου. Η αντικατάσταση των συμβατικών καυ-
στήρων πετρελαίου/αερίου και η επιλογή θέρμανσης με βιοκαύ-
σιμα αποτελεί μια οικονομική λύση αφού τα βιοκαύσιμα έχουν 
αρκετά μικρότερη τιμή από τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα. 

Κατά την εγκατάσταση ενός καυστήρα pellets υπολογίζονται 
οι θερμαντικές ανάγκες της οικίας και εν συνεχεία σχεδιάζεται 
η αποθήκη του καυσίμου και το λεβητοστάσιο με έμφαση στη 
μέγιστη απόδοση και στις συνθήκες ασφαλείας.

 

Ως ενεργειακό, χαρακτηρίζεται το τζάκι που 
εκμεταλλεύεται τη ροή του ζεστού αέρα που 
δημιουργείται μέσα στον θερμοθάλαμο που 

περιβάλει την μαντεμένια εστία του. Η ροή του 
αέρα μπορεί να είναι είτε φυσική είτε μηχανική.

Η συνήθης λειτουργία του ενεργειακού τζακιού είναι με την 
πόρτα κλειστή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την μεγάλη αύξηση 
της θερμοκρασίας στον θάλαμο καύσης άρα και την καλύτερη 
καύση των παραγόμενων μονοξειδίων του άνθρακα. Αποδίδεται 
έτσι περισσότερη θερμική ενέργεια στο χώρο που βρίσκεται το 
τζάκι και λιγότερα καυσαέρια στην ατμόσφαιρα. Άλλο ένα απο-
τέλεσμα της χρήσης του ενεργειακού τζακιού με κλειστή πόρτα 
είναι το ότι δεν διαφεύγουν μεγάλες ποσότητες αέρα μέσα από 
το σπίτι προς την καμινάδα. Δεν απαιτούνται μεγάλες ποσότητες 
ξύλων γιατί  η κατανάλωση ρυθμίζεται με την παροχή αέρα στο 
θάλαμο καύσης καθιστώντας το έτσι ενεργειακά αποδοτικότερο 
από τα συνήθη τζάκια.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ



Ο ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μια απ’ τις 
καθαρότερες και πιο αποδοτικές συσκευές 

που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Η επιλογή εγκατάστασης ενός 

ηλιακού θερμοσίφωνα αποτελεί μια οικονομική 
λύση αφού στη διάρκεια ζωής του εξοικονομεί 

περίπου δυο χιλιάδες ευρώ απ’ τους 
λογαριασμούς ρεύματος (σε τιμές 2005), ενώ 

αποφεύγεται η έκλυση περίπου τριάντα τόνων 
διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

WATER HEATER
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ

Διακρίνουμε δύο είδη ηλιακών θερμοσιφώνων ανάλογα με το κύκλωμα κυκλοφορίας του θερμαινόμενου μέσου:

• Ανοικτού κυκλώματος: απευθείας θέρμανση του νερού χρήσης (το θερμαινόμενο μέσο είναι το ίδιο το νερό που θα 
χρησιμοποιήσουμε).

• Κλειστού κυκλώματος: έμμεση θέρμανση του νερού χρήσης (το θερμαινόμενο μέσο κυκλοφορεί σε ιδιαίτερο κύκλω-
μα το οποίο θερμαίνει το νερό που θα χρησιμοποιήσουμε χωρίς να γίνεται ανάμιξή τους, μέσω εναλλάκτη θερμό-
τητας).

Επίσης μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τους ηλιακούς θερμοσίφωνες ανάλογα με τον αριθμό ενεργειακών πηγών που 
μπορούν να εκμεταλλευτούν σε:

• Διπλής ενέργειας: Ο θερμοσίφωνας λειτουργεί εκμεταλλευόμενος είτε την ηλιακή ενέργεια είτε το ηλεκτρικό ρεύμα 
• Τριπλής ενέργειας: έχει επιπλέον μια είσοδο για να εκμεταλλευτεί ως θερμαντικό μέσο το ζεστό νερό του καλορι-

φέρ που παράγεται από τον λέβητα κεντρικής θέρμανσης. Προϋπόθεση για την εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα 
τριπλής ενέργειας είναι να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή στο οίκημα.



CAVITIESWATER HEATER
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ – ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Τα κουφώματα έχουν σημαντικό ρόλο στην 
ενεργειακή κατανάλωση για θέρμανση και ψύξη 
των χώρων. Το χειμώνα χάνεται θερμότητα από 
μέσα προς τα έξω, ενώ το καλοκαίρι εισέρχεται 
θερμότητα από το ζεστό εξωτερικό περιβάλλον. 
Η διαδικασία αυτή μπορεί να ελαχιστοποιηθεί 
με τη χρήση κατάλληλα κατασκευασμένων, 

ενεργειακά αποδοτικών παραθύρων.

Τα παράθυρα αυτά θα πρέπει να έχουν υαλοπίνακες και κου-
φώματα με καλές θερμομονωτικές ιδιότητες και επί πλέον, θα 
πρέπει να είναι αεροστεγανά, ώστε να εμποδίζουν τη διαφυ-
γή θερμότητας από χαραμάδες, οι οποίες μπορεί να επιφέρουν 
σημαντικές απώλειες θερμότητας, όπως παρατηρείται σε κτίρια 
κακής κατασκευής ή παλαιά.

Στην Ελλάδα, από την ισχύ του Κανονισμού Θερμομόνωσης 
του 1979 είναι υποχρεωτική η χρήση διπλών υαλοπινάκων σε 
νέα κτίρια. Για τα παλαιά κτίρια, η αντικατάσταση των μονών 
υαλοπινάκων με διπλούς, με πιθανή αντικατάσταση και των 
κουφωμάτων, αποτελεί μια σημαντική τεχνική εξοικονόμησης 
ενέργειας, με πολλαπλά οφέλη, ενεργειακά-περιβαλλοντικά και 
οικονομικά.

Η ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Γιαγλής Α.Τ.Ε. σε συνεργασία με κορυφαί-
ους προμηθευτές του κλάδου, παρέχει μία  πληθώρα επιλογών, 
ικανών να καλύψουν οποιεσδήποτε ανάγκες και απαιτήσεις. 

Προτείνονται κουφώματα:

• αλουμινίου
• ξύλινα
• PVC

Και υαλοπίνακες:

• διπλός με διάκενο 4mm
• διπλός με διάκενο 6mm
• διπλός χαμηλής εκπο-

μπής με υλικό πλήρω-
σης αργό



COLD DYE
Ψυχρά χαρακτηρίζονται τα υλικά που 
έχουν ταυτόχρονα υψηλό συντελεστή 

ανακλαστικότητας στην ηλιακή 
ακτινοβολία και υψηλό συντελεστή 
εκπομπής υπέρυθρης ακτινοβολίας.

Τα ψυχρά υλικά ανακλούν υψηλά ποσοστά της προ-
σπίπτουσας ηλιακής ενέργειας αλλά και επανεκπέμπουν 
μεγάλα ποσοστά της απορροφηθείσας θερμότητας υπό 
μορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας. Για παράδειγμα, για τα 
δώματα/ταράτσες που έχουν χαμηλή κλίση ο συνδυα-
στικός συντελεστής SRI (δείκτης ανακλαστικότητας στην 
ηλιακή ακτινοβολία) του υλικού θα πρέπει να είναι όχι μι-
κρότερος του 0,78.

Όταν η ηλιακή ακτινοβολία πέφτει πάνω στην εξωτερική 
επιφάνεια της οικίας, είτε ανακλάται είτε απορροφάται. Η 
απορροφηθείσα θερμότητα ανεβάζει την θερμοκρασία της 
επιφάνειας. Κάποιο μέρος από την απορροφηθείσα αυτή 
θερμότητα μπορεί να απομακρυνθεί από την επιφάνεια με 
αέρια ρεύματα (μη ελεγχόμενος παράγοντας) και κάποιο 
άλλο να ακτινοβοληθεί προς την ατμόσφαιρα. Η  θερμό-
τητα που παραμένει στο κέλυφος της οικίας, μεταφέρεται 
μέσω αγωγής μέσα στον κατοικήσιμο χώρο και πιθανώς 
αποβάλλεται από τη συμβατική θερμομόνωση που χρησι-
μοποιούμε. Με τη χρήση των ψυχρών χρωμάτων (ή ψυ-
χρές επιστρώσεις ή ψυχρά υλικά) μπορούμε να μειώσουμε 
στο ελάχιστο την εισερχόμενη θερμότητα τροποποιώντας 
τα επιφανειακά χαρακτηριστικά του δώματος και των τοι-
χωμάτων.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΨΥΧΡΕΣ ΒΑΦΕΣ



ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ
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1. Φωτοβολταϊκά πάνελ για παραγωγή ηλεκτρισμού
2. Ηλιακός θερμοσίφωνας για δωρεάν ζεστό νερό
3. Αντικατάσταση των κουφωμάτων με σύγχρονα
4. Χρωματισμός με ψυχρές βαφές
5. Εξωτερική και εσωτερική θερμομόνωση του κτιρίου
6. Μπόϊλερ γεωθερμικής ενέργειας
7. Καυστήρας πέλετ για καθαρή θέρμανση του κτιρίου
8. Ενδοδαπέδια θέρμανση ή καλοριφέρ
9. Πράσινη στέγη για μόνωση και από τον ήλιο και από 

το κρύο




