


Ως δηµότες του Δήµου Αριστοτέλη, έχουµε το προνόµιο να 
ζούµε σε µια περιοχή µε εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον, που 
συνδυάζει ιδανικά βουνά µε καταπράσινα δάση και πλούσια 
υδροφορία, και ακρογιάλια µε καταγάλανα νερά και 
ποικίλους σχηµατισµούς.  
Έχουµε λοιπόν όλοι µας την ευθύνη, αυτό το φυσικό 
περιβάλλον να το προστατεύσουµε, να το αναδείξουµε και 
να το παραδώσουµε στα παιδιά µας και στις επόµενες 
γενιές αλώβητο από το σύγχρονο τρόπο ζωής και τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες που το καταστρέφουν. 

 
Σ’ αυτό το πλαίσιο, η ενεργειακή αναβάθµιση των σχολείων του Δήµου µας 
είναι η δική µας συµβολή προς ένα καλύτερο µέλλον για ένα καθαρό 
περιβάλλον που να χαρίζει ποιότητα ζωής στους ανθρώπους του.  

Γιατί εξοικονοµούν φυσικούς πόρους χωρίς υποβάθµιση των σχολικών 
λειτουργιών.  Γιατί µειώνουν στο ελάχιστο την εξάρτηση από τη χρήση 
συµβατικών πηγών ενέργειας και τις συνέπειες που αυτές επιφέρουν στο 
περιβάλλον. Αλλά, κυρίως, γιατί, φέρνουν σε επαφή την µαθητική κοινότητα 
µε το νέο, οικολογικό σχολείο, την ενηµερώνουν και την ευαισθητοποιούν, 
και µαζί µε αυτήν και όλους τους δηµότες, αναπτύσσοντας οικολογική 
συνείδηση για την προστασία του περιβάλλοντος.  

Γεώργιος Ζουµπάς, Δήµαρχος 



Το	κτίριο	Γυμνασίου	Αρναίας	
βρίσκεται	επί	δημοτικής	οδού		
στον	οικισμό	Αρναίας	του	Δήμου	
Αριστοτέλη.	Τα	έργα	κατασκευής	του	
κτηρίου	ολοκληρώθηκαν	το	1998.	
Το	κτίριο	αναπτύσσεται	σε	δυο	
επίπεδα:	το	ισόγειο	και	τον	Α’	όροφο.	
Η	συνολική	επιφάνεια	του	κτηρίου	
ανέρχεται	σε	935,91m2.		
Το	κτιριακό	συγκρότημα	αποτελείται	
από	το	κεντρικό	κτήριο	του	
Γυμνασίου,	το	γυμναστήριο	καθώς		
και	τον	προαύλιο	χώρο.		
	

Περιγραφή κτιρίου 
του Γυµνασίου Αρναίας	



Βάση	της	ενεργειακής	επιθεώρησης	το	σχολικό	συγκρότημα	κατατάσσεται	
στην	κατηγορία	Δ	σύμφωνα	με	την	βαθμονόμηση	που	προκύπτει	από	τον	
Κανονισμό	Ενεργειακής	Απόδοσης	Κτιρίων.		
Με	τις	παρεμβάσεις	εξοικονόμησης	ενέργειας	που	πραγματοποιήθηκαν,	
αφ’	ενός	μειώνεται	η	ποσότητα	ενέργειας	που	καταναλώνεται	για	την	
κάλυψη	των	αναγκών	του	κτιρίου,	με	αναμενόμενα	οικονομικά	οφέλη	για	
το	Δήμο	και	αφετέρου	μειώνεται	και	η	ποσότητα	διοξειδίου	του	άνθρακα	
που	εκπέμπεται	στην	ατμόσφαιρα	και	η	οποία	αντιστοιχεί	στη	λειτουργία	
του	κτιρίου.	
Από	τα	αποτελέσματα	τις	επιθεώρησης	και	των	υπολογισμών		
και	για	το	σχολικό	συγκρότημα	του	Γυμνασίου	Αρναίας	προκύπτει		
ότι	ένα	μεγάλο	ποσοστό	της		κατανάλωσης	πρωτογενούς	ενέργειας	αφορά	
την	θέρμανση	των	χώρων.	Παρόλα	αυτά	οι	μαθητές	και	οι	εκπαιδευτικοί	
του	σχολείου	δεν	απολαμβάνουν	τα	επιθυμητά	επίπεδα	θερμικής	άνεσης.		
Οι	ανανεώσιμες	πηγές	ενέργειας	εκτός	από	εκπαιδευτικούς	λόγους	
συμβάλλουν	και	στη	βελτίωση	του	περιβαλλοντικού	αποτυπώματος	
καθώς	και	στη	βελτίωση	της	ενεργειακής	κατάταξης	του	κτιρίου.		

Ενεργειακή κατάταξη 
του Γυµνασίου Αρναίας	



Eνεργειακές παρεµβάσεις  
στο Γυµνάσιο Aρναίας	

�  Εγκατάσταση	δεύτερου	συστήματος	κουφωμάτων		
με	σκοπό	τη	δημιουργία	διπλού	κουφώματος.	

�  Αντικατάσταση	λαμπτήρων	φθορισμού		
με	αντίστοιχους	τύπου	χαμηλότερης	κατανάλωσης.	

�  Εγκατάσταση	φωτοβολταϊκού	συστήματος.	
�  Εγκατάσταση	συστήματος	αντιστάθμισης	στον	κεντρικό	λέβητα	

και	εγκατάστασης	θερμοστατικών	βαλβίδων	στα	θερμαντικά	
σώματα,	καθώς	και	αντικατάσταση	του	υφιστάμενου	καυστήρα	
-	λέβητα	ισχύος	100.000kcal/h	με	νέο	καυστήρα	-	λέβητα.		



KTIΡΙΑΚΕΣ	
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Α	



Η	ετήσια	εξοικονόμηση	
ενέργειας	(σύμφωνα	με	το	
λογισμικό	του	ΤΟΤΕΕ	ΚΕΝΑK)	
για	θέρμανση		
παρουσιάζονται	στον	
παρακάτω	πίνακα:	
	

1.	ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ	
�  Τοποθέτηση	δεύτερου	

εξωτερικού	κουφώματος	
από	αλουμίνιο	

Παρεμβάσεις	στον	κτιριακό	χώρο	
	του		Γυμνασίου	Αρναίας	

Ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς 
ενέργειας (%)

Θέρμανση 35%



2.	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	ΑΙΘΟΥΣΩΝ		
�  Αντικατάσταση	όλων	των	

φωτιστικών	φθορισμού	με	
αντίστοιχων	διαστάσεων	
φωτιστικών	στους	χώρους	
του	σχολείου.		

Παρεμβάσεις	στον	κτιριακό	χώρο	
	του		Γυμνασίου	Αρναίας	

Η	ετήσια	εξοικονόμηση	
ενέργειας	για	ηλεκτρισμό	
καθώς	και	η	μείωση	του	
κόστους	και	αποτυπώματος	
άνθρακα	φαίνονται	στον	
παρακάτω	πίνακα:		

Ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς 
ενέργειας (%)

Ηλεκτρισμός 31,9 %



3.	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ	-	ΛΕΒΗΤΑΣ			
�  Αντικατάσταση	του	υφιστάμενου	

καυστήρα	-	λέβητα	ισχύος	100.000	
kcal/h	με	νέο	καυστήρα	-	λέβητα	
υψηλής	απόδοσης.		

�  Eγκατάσταση	συστήματος	
αντιστάθμισης	του	λέβητα	και	
θερμοστατικών	βαλβίδων	στα	
θερμαντικά	σώματα	του	σχολείου.		

Παρεμβάσεις	στον	κτιριακό	χώρο	
	του		Γυμνασίου	Αρναίας	

Η	ετήσια	εξοικονόμηση	
πρωτογενούς	ενέργειας		
που	επιφέρει	φαίνονται		
στον	παρακάτω	πίνακα:	

Ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς 
ενέργειας (%)

Θέρμανση 48%



4.	ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ	
	
�  Εγκατάσταση	Φ/Β	

συστήματος	συνολικής	
ισχύος	4kW	στην	οροφή	
του	κτηρίου.		

Παρεμβάσεις	στον	κτιριακό	χώρο	
	του		Γυμνασίου	Αρναίας	

Η	ετήσια	παραγωγή	ενέργειας	
για	ηλεκτρισμό	που	επιφέρει	η	
παρέμβαση	φαίνονται	στον	
παρακάτω	πίνακα:	

Ετήσια παραγωγή ενέργειας 
( kWh/m2)

Ηλεκτρισμός 6



Aναμενόμενα	αποτελέσματα	

ΣΥΝΟΛΙΚΗ	ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ		
ΤΟΥ	ΚΟΣΤΟΥΣ	ΟΦΕΛΟΥΣ		
ΤΩΝ	ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ	



Οι	εξοικονομήσεις	που	αναφέρονται	στην	παρούσα	μελέτη	
βασίζονται	στα	αποτελέσματα	της	ενεργειακής	προσομοίωσης	του	
λογισμικού	ΤΕΕ	ΚΕΝΑΚ	το	οποίο	έχει	ως	βασική	παραδοχή	ότι	
ικανοποιούνται	οι	συνθήκες	θερμικής	άνεσης	στο	κτίριο.	Συνεπώς,	
οι	εξοικονομήσεις	που	υπολογίζονται	βασίζονται	σε	μια	ιδανική	
κατάσταση	που	πιθανώς	δεν	ικανοποιείται	στην	πραγματικότητα	
και	έχει	ως	αποτέλεσμα	την	σημαντική	απόκλιση	των	
αποτελεσμάτων	του	ΤΕΕ	ΚΕΝΑΚ	με	αυτά	των	πραγματικών	
καταναλώσεων.	Σε	κάθε	περίπτωση	ο	μελετητής	οφείλει	να	
προδιαγράψει	και	να	υπολογίσει	τα	οφέλη	των	επεμβάσεων	
εξοικονόμησης	ενέργειας,	με	γνώμονα	την	ικανοποίηση	των	
συνθηκών	θερμικής	άνεσης.	
Με	βάση	το	πιστοποιημένο	από	το	ΥΠΕΚΑ	πρόγραμμα	ενεργειακής	
προσομοίωσης	κτιρίων	του	ΤΕΕ	ΚΕΝΑΚ	για	το	σύνολο	των	δράσεων	
εξοικονόμησης	και	παραγωγής	ενέργειας	που	προτείνονται,	η	
ετήσια	κατανάλωση	πρωτογενούς	ενέργειας	μειώνεται	κατά	74,6%.	

Aναμενόμενα	αποτελέσματα	



Aναμενόμενα	αποτελέσματα	

Ενεργειακό	πιστοποιητικό	Γυμνασίου	Aρναίας	
	
Το	πιστοποιητικό	ενεργειακής	απόδοσης	του	κτιρίου	είναι	δύο	
σελίδων	και	είναι	το	παρακάτω:	
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