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Το έργο RINNO

To RINNO είναι ένα ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020 (GA-892071)

Στόχος του έργου είναι να παραδώσει μία σειρά διαδικασιών που όταν συνδυάζονται παρέχουν ένα σύστημα, ένα 
αποθετήριο (repository) και μια ψηφιακή αγορά (marketplace) για τη διαχείριση έργων ριζικής ανακαίνισης 

Το RINNO θα προάγει  την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση κατοικιών χρησιμοποιώντας: 

• καινοτόμες τεχνολογίες (συστήματα κτιριακού κελύφους, συστήματα παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας, 
υβριδικά) 

• Καινοτόμες διαδικασίες σχεδιασμού και κατασκευής (εργαλεία ολιστικής ανάλυσης/σχεδιασμού,  
βελτιστοποίηση on-site/offsite κατασκευής, εκσυγχρονισμός και παρακολούθηση κατασκευής και logistics) 

• νέες στρατηγικές χρηματοδότησης (crowd-equity/ crowd-lending, collaborative financing, energy performance 
contracting)

• μια ανοιχτή cloud-based πλατφόρμα για την υποστήριξη των τριών φάσεων ριζικής ανακαίνισης (σχεδιασμός, 
κατασκευή και χρήση του κτιρίου) 
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Ο Ελληνικός πιλότος

Η χρήση των καινοτομιών του RINNO θα επιδειχθούν σε τέσσερα κτίρια-πιλότους στην Ευρώπη

• Στην Ελλάδα, το κτίριο-πιλότος είναι μια εργατική πολυκατοικία στον Ταύρο

• Κατασκευάστηκε γύρω στο 1950 και αποτέλεσε στέγη προσφύγων της Μικράς Ασίας

• Το κτίριο δεν έχει μόνωση ούτε κεντρικό σύστημα θέρμανσης

• Αποτελείται από 4 ορόφους – με 2 διαμερίσματα σε κάθε όροφο

• Ιδιόκτητα διαμερίσματα με αυτόνομα συστήματα θέρμανσης/ψύξης

• Σόμπες

• Air-conditions

• Λέβητες φυσικού αερίου και πετρελαίου θέρμανσης
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Στα πλαίσια του RINNO, το κτίριο θα αναβαθμιστεί
ενεργειακά σε κτίριο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής
κατανάλωσης σύμφωνα με το πρότυπο του Παθητικού
Κτιρίου (Passive House Premium)



Ο Ελληνικός πιλότος

Κατα τη διάρκεια του έργου θα πραγματοποιηθούν μια σειρά από εργασίες που θα 
αναδείξουν τις καινοτομίες που εισάγει το έργο RINNO στον τομέα της ριζικής 
ανακαίνισης:

➢ Τρισδιάστατη απεικόνιση του κτιρίου (3D laser scanning) με στόχο την αποτύπωση 
της υφιστάμενης κατάστασής του

➢ Δημιουργία ψηφιακού μοντέλου ΒΙΜ του κτιρίου (Building Information Model)

➢ Ανάλυση της συμπεριφοράς του κτιρίου με κατάλληλα λογισμικά από ενεργειακή, 
περιβαλλοντική, κόστους κύκλου ζωής και όχλησης των ενοίκων σκοπιές

➢ Χρήση τεχνολογιών επαυξημένης/εικονικής παραγματικότητας για την εκπαίδευση 
των εργατών και την ασφάλεια κατα την εκτέλεση των εργασιών

➢ Εγκατάσταση επιλεχθέντων καινοτόμων τεχνολογιών (παθητικά και ενεργητικά 
συστήματα)

➢ Παρακολούθηση των εσωτερικών συνθηκών λειτουργίας του κτιρίου πριν και μετά 
την ανακαίνιση με στόχο την ανάδειξη της βελτίωσης της ενεργειακής 
συμπεριφοράς
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Ψηφιοποίηση του κτιρίου
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Tον Ιούλιο 2021 έλαβε χώρα το 3D scanning του κτιρίου από ομάδα του ΕΚΕΤΑ

➢ Εσωτερική και εξωτερική ακριβής αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης

➢ Δημιουργία ψηφιακού μοντέλου BIM για χρήση σε προσομοιώσεις, προμετρήσεις, απεικονίσεις των 
αισθητήρων (performance dashboard) 



Παρακολούθηση
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Στο εσωτερικό των διαμερισμάτων εγκαταστάθηκαν αισθητήρες για την μέτρηση 
των συνθηκών λειτουργίας και των ενεργειακών καταναλώσεων  του κτιρίου

➢ Θερμοκρασία

➢ Σχετική Υγρασία

➢ Παρουσία ενοίκων στο χώρο

➢ Φωτεινότητα

➢ Επίπεδα CO2

➢ Συνολική ηλεκτρική κατανάλωση διαμερισμάτων

➢ Ηλεκτρική κατανάλωση κύριων φορτίων (AC units, ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες) 

➢ Κατανάλωση λεβητών φυσικού αερίου και πετρελαίου θέρμανσης

Οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν πριν και μετά την ανακαίνιση και 
θα καταδείξουν τη βελτίωση της απόδοσης και της ποιότητας ζωής των 
ενοίκων



Εργαλεία προσομοίωσης παρεμβάσεων 
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Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων θα 
αξιολογηθούν από τη σκοπιά:

- Της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων πριν και μετά την ανακαίνιση

- Του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

- Κόστους κύκλου ζωής

- Όχλησης των ενοίκων

Κατάλληλα λογισμικά έχουν αναπτυχθεί από το ΕΚΕΤΑ και τους υπόλοιπους 
εταίρους του έργου για την αξιολόγηση των σεναρίων



ΙΝΤΕΜΑ.building
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Η ενεργειακή ανάλυση των κτιρίων θα πραγματοποιηθεί με το εργαλείο INTEMA.building (INTegrated Energy
Management - building ) που ανέπτυξε το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

• Online εφαρμογή για την εκτέλεση ακριβούς δυναμικής ενεργειακής προσομοίωσης κτιρίων και συστημάτων
παραγωγής, κατανάλωσης και αποθήκευσης ενέργειας

• Βασισμένο σε open-source βιβλιοθήκες Modelica καθώς και in-house components που ανέπτυξε το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

• Λαμβάνοντας υπόψη τις συνέργειες των συστημάτων εκτελεί λεπτομερή ετήσια δυναμική ανάλυση των κύριων
καταναλώσεων (θερμικής, ηλεκτρικής) και της παραγωγής ενέργειας

Λέβητας φ.α. και αντλία θερμότητας Αντλία θερμότητας Λέβηταςπετρελαίου/αντλία θερμότητας



VERIFY

10

Η περιβαλλοντική και η ανάλυση κόστους κύκλου ζωής των κτιρίων θα
πραγματοποιηθεί με το εργαλείο VERIFY που ανέπτυξε το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

• Online εφαρμογή για την εκτέλεση Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) και
Ανάλυσης Κόστους Κύκλου Ζωής (ΑΚΚΖ) βασισμένο στις κατάλληλες
μεθοδολογίες (ISO 14040, ISO 14044, LEVELS, ISO 15686-5)

• Ανάλυση σε επίπεδο κτιρίου και γειτονιάς/περιφέρειας λαμβάνοντας
υπόψη πλήθος συστημάτων παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας

• Η ανάλυση μπορεί να γίνει

• με ιστορικά δεδομένα

• με δεδομένα real-time μετρήσεων

• με δεδομένα προσομοιώσεων

• Υπολογίζονται κατάλληλοι περιβαλλοντικοί και οικονομικοί δείκτες που
χρησιμοποιούνται στην ανάλυση των σεναρίων



Συνέργεια ΙΝΤΕΜΑ.building και VERIFY
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Προκειμένου για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών κερδών κατά τη 
φάση λειτουργίας των επεμβάσεων ανακαίνισης το VERIFY κάνει χρήση 
των δυνατοτήτων του ΙΝΤΕΜΑ.building για:

• Λεπτομερή δυναμική ανάλυση ενεργειακών καταναλώσεων 
κτιρίου/συστημάτων

• Ακριβή εκτίμηση απόδοσης των συστημάτων παραγωγής ενέργειας

• Βελτιστοποίηση των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας

Διαδικασία

➢ Μετά τη δημιουργία του κατάλληλου case, το VERIFY επικοινωνεί με 
το ΙΝΤΕΜΑ.building και κάνει request δεδομένα μέσω HTTP protocol

➢ To INTEMA.building λαμβάνει το request και ξεκινά την προσομοίωση

➢ Οι χρονοσειρές κατανάλωσης/παραγωγής που προκύπτουν 
επιστρέφονται στο VERIFY προκειμένου να εκτελεστεί η ανάλυση



Σενάριο Α

Μόνωση με σχεδόν πλήρως ανακυκλώσιμα υλικά

Αντικατάσταση κουφωμάτων με τριπλούς υαλοπίνακες

MVHR

Αντλίες θερμότητας για θέρμανση/ψύξη

Εγκατάσταση PV σε οροφή και πρόσοψη

Εγκατάσταση θερμικών ηλιακών panels

Αντικατάσταση λαμπτήρων

Αποτελέσματα Ανάλυσης
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Σενάριο Β

Μόνωση με σχεδόν πλήρως ανακυκλώσιμα υλικά

Αντικατάσταση κουφωμάτων με τριπλούς υαλοπίνακες

Εγκατάσταση θερμοχρωμικών υαλοπινάκων

MVHR

Αντλίες θερμότητας για θέρμανση/ψύξη

Εγκατάσταση μεγαλύτερου συστήματος PV σε οροφή και
πρόσοψη

Εγκατάσταση θερμικών ηλιακών panels

Αντικατάσταση ενεργοβόρων συσκευών και λαμπτήρων
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Μείωση CO2

1,077 tones CO2

Προσομοίωση (kWh)
Στόχοι Υφιστάμενη Ανακαίνιση Μείωση

Ενεργειακές απαιτήσεις 337607 38809 72% (89%*)
Απαιτήσεις θέρμανσης 132406 2874 98%

Απαιτήσεις ΖΝΧ 14709 3132 79%
Απαιτήσεις ψύξης 93917 12128 87%

Άλλες 96576 35677 22% (63%*)

Προσομοίωση (kWh)
Στόχοι Υφιστάμενη Ανακαίνιση Μείωση

Ενεργειακές απαιτήσεις 337607 41762 88% (100%*)
Απαιτήσεις θέρμανσης 132406 6226 95%

Απαιτήσεις ΖΝΧ 14709 3132 79%
Απαιτήσεις ψύξης 93917 8483 91%

Άλλες 96576 38630 60% (100%*)

Μείωση CO2

1,295 tones CO2

Σενάριο Α Σενάριο Β



Policy Making – Μελέτη Σκοπιμότητας
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150 Κτίρια – 340.000m2
85% των κτιρίων θα υπάρχουν το 2050

Υπολογισμός ενεργειακού ισοζυγίου Γειτονιάς:

• DistrictPH – Monte Carlo Simulation - Tabula

• Δυναμικό Εξοικονόμησης Ενέργειας: 78 kWh/m2a

• Positive Energy District – Ενεργειακή Κοινότητα

• Προκατασκευή στην ανακαίνιση – OutPHit Project

Stakeholders

• ESCO - Πάροχοι Ενέργειας (Ισπανία)

• Πολιτεία – Χρηματοδοτικά Εργαλεία (Ιταλία)

• Τράπεζες (Γερμανία – KFW)

Διασφάλιση επένδυσης: Passive House Certification



Εκπαίδευση – Living Lab

Εκπαίδευση – Πιστοποίηση - Συνεργασία:

• Μηχανικοί 

• Τεχνικοί

• Βιομηχανία - Επιχειρήσεις

• ΑΕΙ – ΙΕΚ – ΕΠΑΛ 

• Σχολεία

• Έρευνα Κοινωνικού Χαρακτήρα
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Γιατί το συγκεκριμένο κτίριο: Κοινωνικός Χαρακτήρας - Impact

Πραγματοποίηση έργου:

• Sponsoring Υλικών – Συστημάτων

• Crowdfunding

• “Υιοθεσία” έργου - ΕΚΕ

Extra: Δημιουργία Ντοκιμαντέρ
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Δεδομένα:

• Σύστημα Θέρμανσης: 

• Σύστημα Ψύξης: ?

• Εσ. Θερμοκρασία χειμώνα: 12℃

• Εσ. Θερμοκρασία καλοκαιριού: 34℃

• Ίδια χρηματοδότηση ανακαίνισης: 0€



Γιατί θα Πετύχει?
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1. Το έχουμε ξανακάνει 2. Αξιοπιστία - Τεχνογνωσία 3. Εμπειρία 

4. Συνεργάτες - Υποστηρικτές



Συμπεράσματα
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Παρουσιάστηκαν οι καινοτομίες που φέρνει το RINNO στη διαδικασία ανακαίνισης κτιρίων

➢ Τα εργαλεία αφορούν σε όλες τις φάσεις της ανακαίνισης ενός κτιρίου (Σχεδιασμός, Κατασκευή, Παρακολούθηση)

➢ Σε αυτή τη φάση το ΕΚΕΤΑ έχει αναπτύξει και συνεχίζει να αναπτύσσει σημαντικές τεχνολογίες για τον
εκσυγχρονισμό της διαδικασίας ανακαίνισης

➢ Στα επόμενα δύο χρόνια οι τεχνολογίες και μεθοδολογίες του RINNO θα εφαρμοστούν και θα
αξιολογηθούν/επιβεβαιωθούν στα κτίρια πιλότους

➢ Η βελτίωση της απόδοσης των κτιρίων και της ποιότητας ζωής των ενοίκων θα μετρηθεί και θα αποδειχθεί με
κατάλληλες μετρήσεις

➢ Επιπρόσθετα οφέλη αφορούν στην αύξηση της ασφάλειας και της αποδοτικότητας των εργαζομένων

➢ Με τη χρήση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων το RINNO φιλοφοξεί να αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα
και να συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση του ρυθμού ριζικής ανακαίνισης των κτιρίων



Thank you

n.nikolopoulos@certh.gr

d.pallantzas@eipak.org

19

Build better – Live better!



Εκπαίδευση AR/VR
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Κατά τη φάση κατασκευής του κτιρίου θα γίνει χρήση τεχνολογιών επαυξημένης/εικονικής πραγματικότητας  
που αναπτύσσει το ΕΚΕΤΑ

➢ Χρήσιμα για την εκπαίδευση των εργατών/τεχνιτών

➢ Βελτίωση συνθηκών ασφάλειας κατα τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης

➢ Αύξηση της παραγωγικότητας
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ΔΕΙΚΤΗΣ Σεναριο Α Σεναριο Β Μονάδες

Primary energy savings - PES 3,413,647 4,122,317 kWh

Degree of Energy Self-Supply by RES 37.5 42.8 %

Decrease in Energy Consumption (compared to 

baseline) 

298,798 295,845 kWh

Savings in Final Energy consumption for heating 129,532 126,180 kWh

Savings in Final Energy consumption for cooling 81,789 85,434 kWh

Savings in Final Energy consumption for domestic 

hot water

11,577 11,577 kWh

Increase in RES based electricity production 18,772 24,755 kWh

Increase in RES based thermal energy production 6,984 6,984 kWh

Environmental Life cycle Global Warming 

Potential savings

1,071,293 1,299,917 kg CO2

Embodied Energy 303,898 301,206 kWh

Payback period - - Years and months

Lifecycle Cost Savings 443,901 561,826 Euros 

Initial Investment (CAPEX) 135,986 128,369 Euros

Annual O&M Costs 6,435 4,862 Euros/year

Annual Cost Savings 17,377 21,920 Euros/year


