
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤ.Α.6-4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για 
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 3.5 Σύνολο 3 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Μάθημα Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ERASMUS  

ΝΑΙ (Στην Αγγλική σε φοιτητές ERASMUS) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα έχει ως κύριους στόχους: 

• Την κατανόηση της σημασίας της ενεργειακής αξιολόγησης των κτηρίων 
προκειμένου να εφαρμοστούν οι κατάλληλες παρεμβάσεις ενεργειακής 
εξοικονόμησης ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς 
τους. 

• Την εξοικείωση με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ενεργειακή 
συμπεριφορά των κτηρίων. 

• Την εξοικείωση με τις έννοιες, τις τεχνικές παραμέτρους και τους τρόπους 
υπολογισμού της επίδρασης επιμέρους δομικών στοιχείων αλλά και στοιχείων 



ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κάθε τύπου στην ενεργειακή συμπεριφορά 
των κτηρίων, σε συνάρτηση με τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τις απαιτήσεις 
του εκάστοτε είδους χρήσης. 

• Την εκτίμηση της συμβολής πρόσθετων παραμέτρων στην ενεργειακή 
συμπεριφορά όπως η ανθρώπινη παρουσία και η χρήση ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών 
ή άλλων συσκευών.  

• Την εκτίμηση της συμβολής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και των 
προηγμένων συστημάτων αυτοματισμού στην ενεργειακή συμπεριφορά των 
κτηρίων. 

• Την γνώση των διαθέσιμων δυνατοτήτων ενεργειακών παρεμβάσεων 
εξοικονόμησης ενέργειας ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε κατασκευής.  

• Την ανάπτυξη της γνώσης της κριτικής ικανότητας ώστε να έχει ο φοιτητής / τρια 
τα εφόδια που απαιτούνται για την μεταφορά της θεωρητικής γνώσης στην πράξη. 
 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 

• Κατανοεί και να εφαρμόζει την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία σχετικά με τις 
απαιτήσεις για την ενεργειακή συμπεριφορά των κτηρίων. 

• Να μελετά και να αξιολογεί την επίδραση της συμπεριφοράς των δομικών 
στοιχείων όλων των τύπων (διαφανή και αδιαφανή) αλλά και των επιμέρους 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όπως εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης 
και κλιματισμού, εγκαταστάσεις ζεστού νερού χρήσης και εγκαταστάσεις 
φωτισμού στην ενεργειακή συμπεριφορά των κτηρίων. Επίσης να συνεκτιμά άλλες 
παραμέτρους όπως τα θερμικά κέρδη από την παρουσία ατόμων και συσκευών. 

• Να λαμβάνει υπ’ όψη την επίδραση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των 
σύγχρονων συστημάτων αυτοματισμού στην ενεργειακή κατανάλωση. 

• Να έχει εξοικειωθεί με τις διαφορετικές μεθόδους ενεργειακής ανάλυσης όπως οι 
στατικές μέθοδοι, οι δυναμικές μέθοδοι και η μέθοδοι ημι-σταθερής κατάστασης. 
Επίσης να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες εφαρμογής τους σε 
σχέση με τα διαθέσιμα εξειδικευμένα λογισμικά. 

• Να έχει γνώση των σύγχρονων δυνατοτήτων ενεργειακών παρεμβάσεων σε κτήρια 
και να μπορεί να προτείνει και να αξιολογεί τέτοιες παρεμβάσεις σε συνάρτηση με 
τις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής, την αποτελεσματικότητά τους και το 
απαιτούμενο κόστος υλοποίησης. 

• Να εφαρμόζει τις θεωρητικές γνώσεις που έλαβε στην ενεργειακή ανάλυση και 
αξιολόγηση κτηρίων διαφορετικών τύπων όπως κτήρια κατοικίας ή κτήρια του 
τριτογενούς τομέα. 

 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  



Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

Το μάθημα αποσκοπεί στην καλλιέργεια των παρακάτω ικανοτήτων: 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των 

απαραίτητων τεχνολογιών  
• Λήψη Αποφάσεων 
• Αυτόνομη εργασία 
• Ομαδική εργασία  
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Το αντικείμενο του θεωρητικού μαθήματος αναφέρεται στις παρακάτω ενότητες: 
 
• Γενικά στοιχεία για την ενεργειακή συμπεριφορά κτηρίων.  
• Ενσωματωμένη ενέργεια, ενέργεια λειτουργίας και ισοδύναμες εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου. 
• Απαιτήσεις ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε 

κτηριακές εγκαταστάσεις και την ενεργειακή πιστοποίηση. Διεθνή πρότυπα για τον 
καθορισμό της ενεργειακής απόδοσης κτηριακών εγκαταστάσεων.  

• Συνθήκες και παράμετροι σχεδιασμού.  
• Συμπεριφορά  αδιαφανών και διαφανών δομικών στοιχείων. Παράμετροι και 

υπολογισμοί για την εκτίμηση των ενεργειακών συναλλαγών μεταξύ εσωτερικών 
χώρων και εξωτερικού περιβάλλοντος.  

• Η επίδραση της θερμοχωρητικότητας των δομικών στοιχείων στην θερμική αδράνεια 
των κτηριακών εγκαταστάσεων.   

• Συναλλαγές θερμότητας λόγω φυσικού και μηχανικού αερισμού.  
• Ηλιακά κέρδη. Αρχές ηλιακής γεωμετρίας. Αξιολόγηση της προσπίπτουσας ηλιακής 

ακτινοβολίας σε οριζόντια, κάθετα και κεκλιμένα δομικά στοιχεία. Επίδραση σκιάσεων 
στα ηλιακά κέρδη. 

• Εσωτερικά θερμικά κέρδη λόγω ανθρώπινης παρουσίας, συσκευών και εξοπλισμού. Η 
ενεργειακή κατανάλωση ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών, ή άλλων συσκευών 
ανάλογα με τον τύπο χρήσης του κτηρίου. 

• Απαιτήσεις φορτίων φωτισμού και φυσικός φωτισμός. 
• Στατικά και δυναμικά μοντέλα υπολογισμών ενεργειακών απαιτήσεων. Καθορισμός 

θερμικών ζωνών. Το μοντέλο της ημι-σταθερής κατάστασης. Μοντέλα ενεργειακής 
ανάλυσης βασιζόμενα σε επεξεργασία δεδομένων (data-driven). 

• Φορτία θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού. Λειτουργία συστημάτων θέρμανσης, 
ψύξης και κλιματισμού. Λειτουργία και απώλειες δικτύων διανομής.   

• Απαιτήσεις συστημάτων ζεστού νερού χρήσης.  
• Συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συμβολή τους στην ενεργειακή 

συμπεριφορά των κτηρίων. 
• Συστήματα κτηριακών αυτοματισμών.  
• Παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης σε κτήρια και αποτίμηση της 

αποδοτικότητάς τους ανάλογα με τον τύπο τους και το εκτιμώμενο κόστος υλοποίησης. 
• Ενεργειακές μετρήσεις σε κτηριακές εγκαταστάσεις.  
• Χρήση εξειδικευμένων λογισμικών ενεργειακής ανάλυσης με εφαρμογή σε κτηριακές 



εγκαταστάσεις. 
 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

• Διδασκαλία με χρήση Τ.Π.Ε. στην αίθουσα 
• Χρήση Τ.Π.Ε. σε ασκήσεις πράξης μέσω 

εξειδικευμένου λογισμικού. 
• Χρήση Τ.Π.Ε. μέσω της ιστοσελίδας του 

μαθήματος για διάθεση εκπαιδευτικού υλικού σε 
ηλεκτρονική μορφή, ενημέρωση, επικοινωνία 
καθώς και ανάρτηση ασκήσεων και εργασιών. 
Επίσης ηλεκτρονική επικοινωνία και υποβολή 
εργασιών. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 
Μελέτη υλικού 
διαλέξεων 39 

Συγγραφή εργασιών 13 
Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 14 

Σύνολο Μαθήματος  105 
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική, 
Αγγλική για φοιτητές Erasmus  
 
• Τελική Γραπτή Εξέταση επί του θεωρητικού 

μέρους του μαθήματος που περιλαμβάνει επίλυση 
ασκήσεων και προβλημάτων διαβαθμισμένης 
δυσκολίας (75%) 

• Υποβολή γραπτών εργασιών  (25%) 
 
Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει: 
75% x Βαθμός τελικής εξέτασης + 25% x Βαθμός 
γραπτών εργασιών   
 
Πλήρης πληροφόρηση για τον τρόπο αξιολόγησης 
ανακοινώνεται στην αρχή του εξαμήνου στην 
ιστοσελίδα του μαθήματος. 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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