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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 
  
 Τα τελευταία χρόνια, θ ανάγκθ για εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζχει γίνει επιβεβλθμζνθ 

ςε παγκόςμια κλίμακα. Για το λόγο αυτό ζχουμε οδθγθκεί ςτθν εφρεςθ μεκοδολογιϊν και 

τεχνολογιϊν που να ςυμβάλλουν ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ κτιρίων. Σε αυτι τθ λογικι, 

το κεςμικό πλαίςιο ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο παρζχει κατευκυντιριεσ γραμμζσ για 

τθν εφαρμογι τζτοιων τεχνικϊν. 

 Ο κτιριακόσ τομζασ ευκφνεται για το 40% περίπου τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ 

ενζργειασ, 14% εκπομπϊν αερίου του κερμοκθπίου και το 45% των ςυνολικϊν εκπομπϊν 

διοξειδίου του άνκρακα.  

 Ο Κανονιςμόσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτθρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) αποτελεί υποχρζωςθ τθσ 

χϊρασ τόςο προσ τισ απαιτιςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Κοινοτικι Οδθγία), αλλά 

περιςςότερο προσ τουσ πολίτεσ τθσ. Ο κτιριακόσ πλοφτοσ τθσ χϊρασ πρζπει, ςφμφωνα με τισ 

ςφγχρονεσ απαιτιςεισ διαβίωςθσ, να αποκτιςει καλφτερθ ενεργειακι ςυμπεριφορά μζςω 

τθσ ςωςτισ διαχείριςθσ και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Με αυτό τον τρόπο, εκτόσ από τθν 

αςφάλεια και τθν αιςκθτικι που μζχρι ςιμερα ιταν τα κυριότερα ςτοιχεία ενόσ κτθρίου, 

προςτίκεται και θ μζριμνα, ζτςι ϊςτε θ κατανάλωςθ ενζργειασ να είναι κατά το δυνατόν 

χαμθλότερθ, με ταυτόχρονθ εξαςφάλιςθ άριςτων ςυνκθκϊν για τουσ χριςτεσ. Θ 

αποτελεςματικι διαχείριςθ τθσ ενζργειασ προςτατεφει άμεςα και ζμμεςα το περιβάλλον, 

εξοικονομεί ενεργειακοφσ πόρουσ και επιπλζον ςυμβάλλει ςτθν οικονομία όχι μόνο των 

χρθςτϊν των κτθρίων, αλλά και τθσ ίδιασ τθσ χϊρασ 

 Στθν παροφςα πτυχιακι εργαςία κα εκτιμθκεί θ ενεργειακι απόδοςθ των εςτιϊν 

του ΤΕΛ ΚΘΤΘΣ μζςω των πιςτοποιθτικϊν ενεργειακισ απόδοςθσ και ςφμφωνα με τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία. Κα προτακοφν παρεμβάςεισ βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ 

των κτιρίων, κατά το δυνατόν βάςει απαιτιςεων που ορίηουν ευρωπαϊκά προγράμματα 

επιχοριγθςθσ και ςτθ ςυνζχεια κα γίνει οικονομοτεχνικι μελζτθ για τθν αξιολόγθςθ των 

παρεμβάςεων που κα επιλεγοφν. 
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ABSTRACT 
 

The recent years, the need to save energy has been essential world-wide scale. Therefore, 

we have been led to discover methodologies and technologies that contribute to making 

energy sufficient buildings. In this sense, the legislative framework at national and European 

level provides direct lines fort he application of such techniques. 

The building sector is estimated to be responsible for 40% of the total consumption of 

energy, 14% of gas emissions and 45% of total emissions at carbon dioxide.  

The Energy Efficiency Regulation (KEN.A.K.) has become an obligation of the country to meet 

the requirements of the European Union  and to its citizens. The building wealth of the 

country has to, according to the welfare requirements of living, become more energy 

sufficient, by the right management and saving of energy. This way, in addition to safety and 

design that until today were vitas, concern of energy consumption is added to be as low as 

possible, while reassuring the benefits for the users. The efficient management of the 

energy sector protects the environment, saves energy resources and provides additional 

benefits to the economy, both in terms of buildings and domestic economy . 

In this thesis the energy efficiency of student’s dorm rooms in TEI Crete is evaluated through 

the recent Energy Efficiency Regulation. There will be improvement proposals according to 

European regulations for energy efficiency funding programs calculating the investment 

needed. The investment will be evaluated in order to examine its sustainability and to obtain 

conclusions about the impact of individual measures or their combinations in cost and 

energy consumption. 
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 ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΗ ΕΠΙΚΟΠΗΗ 
 

Ανάλυςη ςτατιςτικών αποτελεςμάτων για την ενεργειακή 

απόδοςη κτιρίων 
Σφμφωνα με τον Κανονιςμό Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων που είχε εγκρικεί με τθν 

Δ6/Β/οικ.5825/30-03-2010 Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και ΡΕΚΑ (ΦΕΚ Βϋ 

407) και αντικαταςτάκθκε από τθν Αρικμ. ΔΕΡΕΑ/οικ.178581/30.06.2017 απόφαςθ των 

Υπουργϊν Οικονομικϊν, Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ (ΦΕΚ Βϋ 2367/12.07.2017), όπωσ 

ιςχφει, κακϊσ και το άρκρο 11 του Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ Α 42), το Ριςτοποιθτικό Ενεργειακισ 

Απόδοςθσ (ΡΕΑ) περιλαμβάνει:  

 • Τθν ενεργειακι απόδοςθ του κτιρίου ι τθσ κτιριακισ μονάδασ και τιμζσ 

αναφοράσ, όπωσ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ενεργειακισ απόδοςθσ, ϊςτε να επιτρζπει ςτουσ 

ιδιοκτιτεσ ι ςτουσ ενοικιαςτζσ του κτιρίου ι τθσ κτιριακισ μονάδασ να ςυγκρίνουν και να 

αξιολογοφν τθν ενεργειακι απόδοςι του. Το πθλίκο τθσ υπολογιηόμενθσ κατανάλωςθσ 

πρωτογενοφσ ενζργειασ (kWh/m2 ) του εξεταηόμενου κτιρίου προσ τθν υπολογιηόμενθ 

κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ του κτιρίου αναφοράσ (kWh/m2) αποτελεί το κριτιριο 

για τθν κατάταξθ του κτιρίου ςτθν αντίςτοιχθ κατθγορία ενεργειακισ απόδοςθσ (Α+, Α, Β+, 

Β, Γ, Δ, Ε, Η, Θ).  

 • Ρρόςκετεσ πλθροφορίεσ, όπωσ τα γενικά ςτοιχεία του κτιρίου, τθν υπολογιηόμενθ 

ετιςια ςυνολικι κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ του κτιρίου αναφοράσ και του 

εξεταηόμενου κτιρίου, τθν ετιςια πραγματικι κατανάλωςθ ενζργειασ του κτιρίου ι τθσ 

κτιριακισ μονάδασ, το ποςοςτό ςυμμετοχισ τθσ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ςτθ 

ςυνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ, τισ υπολογιηόμενεσ και πραγματικζσ ετιςιεσ εκπομπζσ 

διοξειδίου του άνκρακα (kg/m2), τθν εκτίμθςθ του ενεργειακοφ επικεωρθτι ςχετικά με τθν 

αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ.  

 • Συςτάςεισ οικονομικά ςυμφζρουςεσ για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ 

του κτιρίου ι τθσ κτιριακισ μονάδασ, εκτόσ εάν δεν υπάρχει εφλογθ δυνατότθτα ςχετικισ 

βελτίωςθσ ςε ςφγκριςθ με τισ ιςχφουςεσ απαιτιςεισ για τθν ενεργειακι απόδοςθ. 

  Θ ζκδοςθ ΡΕΑ είναι υποχρεωτικι, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 12 

του Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ Αϋ 42): 

  α. μετά τθν ολοκλιρωςθ καταςκευισ νζου κτιρίου ι κτιριακισ μονάδασ, με τθν 

επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 4,  

 β. μετά τθν ολοκλιρωςθ ριηικισ ανακαίνιςθσ κτιρίου ι κτιριακισ μονάδασ, 

  γ. κατά τθν πϊλθςθ κτιρίου ι κτιριακισ μονάδασ,  

 δ. κατά τθ μίςκωςθ ςε νζο ενοικιαςτι κτιρίου ι κτιριακισ μονάδασ,  
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 ε. για κτίρια ςυνολικισ επιφάνειασ άνω των πεντακοςίων τετραγωνικϊν μζτρων 

(500 τ.μ.), τα οποία χρθςιμοποιοφνται από υπθρεςίεσ του δθμόςιου και ευρφτερου 

δθμόςιου τομζα, όπωσ αυτόσ ορίηεται κάκε φορά, και τα οποία επιςκζπτεται ςυχνά το 

κοινό. Από τισ 9 Λουλίου 2015 το κατϊτατο όριο των πεντακοςίων τετραγωνικϊν μζτρων 

μειϊκθκε ςτα διακόςια πενιντα τετραγωνικά μζτρα (250 τ.μ.).  

 Από 1.1.2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 7 του άρκρου 12 του ιδίου νόμου, θ 

ζκδοςθ ΡΕΑ είναι υποχρεωτικι και ςε «κτιριακζσ μονάδεσ με ςυνολικι ωφζλιμθ επιφάνεια 

μικρότερθ από πενιντα τετραγωνικά μζτρα (50 τ.μ.)» Τα ςτατιςτικά αποτελζςματα 

παρουςιάηονται αναλυτικά ετθςίωσ και ανά τρίμθνο κάκε ζτουσ για τα κτίρια όλθσ τθσ 

ελλθνικισ Επικράτειασ, αλλά και για κάκε Ρεριφζρεια, Νομό και Διμο αυτισ, ςτο ςφνδεςμο 

του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ επιλζγοντασ Επικεϊρθςθ – Ενεργειακι 

Επικεϊρθςθ – Στατιςτικά Αποτελζςματα) ι ςτο ςφνδεςμο : http://bpes.ypeka.gr/.  

Ανάλυςη ςτατιςτικών αποτελεςμάτων για την ενεργειακή 

απόδοςη κτιρίων έτουσ 2017 
 Το ζτοσ 2017 εκδόκθκαν 237.407 Ριςτοποιθτικά Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων 

(Ρ.Ε.Α.). Το μεγαλφτερο ποςοςτό αυτϊν εκδόκθκε για λόγουσ ενοικίαςθσ (83,79%) και 

πϊλθςθσ (12,56%). Επίςθσ, θ ςυνολικι επιφάνεια των κτιρίων που καλφπτουν τα εκδοκζντα 

Ρ.Ε.Α. του ζτουσ 2017 είναι 22.209.455 m2 (15.066.838,40 m2 ςτθ Νότια Ελλάδα και 

7.142.616.61 m2 ςτθ Βόρεια Ελλάδα). Σχετικά με τθν ενεργειακι κατθγορία των κτιρίων, 

παρατθρείται ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό (59,66%) αυτϊν κατατάςςεται ςτθν Ε-Θ, το 37,6% 

ςτθν Γ-Δ και μόλισ το 2,74% ςτθν Α-Β. Σε ςφγκριςθ με το ζτοσ 2016, παρατθρείται το ίδιο 

ςχεδόν ποςοςτό κατάταξθσ των κτιρίων ςτισ αντίςτοιχεσ ενεργειακζσ κατθγορίεσ. 

 

Εικόνα 1 

 Το 21,56% επί του ςυνολικοφ αρικμοφ των Ρ.Ε.Α. του ζτουσ 2017 αφορά ςε κτίρια 

τριτογενοφσ τομζα, δθλαδι ςυνολικά εκδόκθκαν 51.185 ΡΕΑ (33.185 Ρ.Ε.Α. ςτθ Νότια 

Ελλάδα και 18.000 Ρ.Ε.Α. ςτθ Βόρεια Ελλάδα). Επίςθσ, από τα Ρ.Ε.Α. για τα κτίρια 

τριτογενοφσ τομζα, το 56,85% αφορά ςε καταςτιματα (29.098 Ρ.Ε.Α.) και το 21,64% αφορά 

ςε γραφεία (11.076 Ρ.Ε.Α.). Τα Ρ.Ε.Α. που ζχουν εκδοκεί για τα κτίρια τριτογενοφσ τομζα 

καλφπτουν ςυνολικι επιφάνεια αυτϊν ίςθ με 8.095.882,92 m2 . Σχετικά με τθν ενεργειακι 

κατθγορία των κτιρίων τριτογενοφσ τομζα, παρατθρείται ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό αυτϊν 

http://bpes.ypeka.gr/
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(62,96%) κατατάςςεται ςτθν ενεργειακι κατθγορία Γ-Δ, το 33,56% ςτθν Ε-Θ και μόλισ το 

3,47% ςτθν Α-Β. Tζλοσ, τα πιο ενεργοβόρα κτίρια τριτογενοφσ τομζα για το ζτοσ 2017 είναι 

τα κλειςτά γυμναςτιρια (μζςθ ετιςια κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ ίςθ με 943,08 

kWh/m2 ), τα κλειςτά κολυμβθτιρια (μζςθ ετιςια κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ ίςθ 

με 825,21 kWh/m2 ) και τα καφενεία (μζςθ ετιςια κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ ίςθ 

με 844,03 kWh/m2 ). Στα κτίρια τριτογενοφσ τομζα, το μεγαλφτερο ποςοςτό ενζργειασ 

καταναλϊνεται για τθν κάλυψθ αναγκϊν ςε φωτιςμό (μζςθ ετιςια κατανάλωςθ 

πρωτογενοφσ ενζργειασ ςε φωτιςμό ίςθ με 183,89 kWh/m2 ). 

ςκγς

 

Εικόνα 2 

 Το 0,27% επί του ςυνολικοφ αρικμοφ των Ρ.Ε.Α. του ζτουσ 2017 αφορά ςε δθμόςια 

κτίρια, δθλαδι εκδόκθκαν ςυνολικά 647 Ρ.Ε.Α. (429 ΡΕΑ ςτθ Νότια Ελλάδα και 218 ΡΕΑ ςτθ 

Βόρεια Ελλάδα), τα οποία καλφπτουν ςυνολικι επιφάνεια αυτϊν ίςθ με 800.726 m2 . 

Σχετικά με τθν ενεργειακι κατθγορία των δθμοςίων κτιρίων, παρατθρείται ότι το 

μεγαλφτερο ποςοςτό (54,25%) αυτϊν κατατάςςεται ςτθν ενεργειακι κατθγορία Γ-Δ, το 

12,21% ςτθν ενεργειακι κατθγορία Α-Β και μόλισ το 33,54% ςτθν Ε-Θ. Tζλοσ, τα πιο 

ενεργοβόρα δθμόςια κτίρια για το ζτοσ 2017 είναι οι υγειονομικοί ςτακμοί (μζςθ ετιςια 

κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ 1.214,93 kWh/m2 ), τα οικοτροφεία (1.128,30 

kWh/m2 ), τα κλειςτά γυμναςτιρια (μζςθ ετιςια κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ ίςθ 

με 1.028,95 kWh/m2 ). Στα δθμόςια κτίρια, το μεγαλφτερο ποςοςτό ενζργειασ 

καταναλϊνεται για τθν κάλυψθ αναγκϊν ςε φωτιςμό (μζςθ ετιςια κατανάλωςθ 

πρωτογενοφσ ενζργειασ ςε φωτιςμό ίςθ με 132,25 kWh/m2 ) και ςε κζρμανςθ (μζςθ ετιςια 

κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ ςε κζρμανςθ ίςθ με 123,73 kWh/m2 ). 
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 Τα πιο ενεργοβόρα κτίρια τριτογενοφσ τομζα είναι τα κτίρια ςυνάκροιςθσ κοινοφ 

(μζςθ ετιςια κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ ίςθ με 762,32 kWh/m2 ), κακϊσ και τα 

κτίρια ςωφρονιςμοφ (μζςθ ετιςια κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ ίςθ με 663,48 

kWh/m2 ) ςε όλεσ ςχεδόν τισ κλιματικζσ ηϊνεσ (Α,Β,Γ,Δ). Θ κατανάλωςθ ενζργειασ ςτα 

κτίρια εκπαίδευςθσ αυξάνεται ςτισ ψυχρζσ ηϊνεσ, ενϊ ςτα γραφεία και ςτα καταςτιματα 

δεν επθρεάηεται ςθμαντικά από τθν κλιματικι ηϊνθ. Στα νοςοκομεία και ςτα νοςθλευτικά 

ιδρφματα, θ κατανάλωςθ ενζργειασ είναι μεγαλφτερθ ςτισ πιο κερμζσ ηϊνεσ (λόγω των 

αναγκϊν ςε κλιματιςμό). 

 

Εικόνα 3 
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 Επίςθσ, διαπιςτϊνεται ότι θ θλεκτρικι ενζργεια ςυνειςφζρει κατά 74,10% ςτο 

ενεργειακό ιςοηφγιο των κτιρίων τριτογενοφσ τομζα, ενϊ το πετρζλαιο κατά 23,44% 

αντίςτοιχα. 

 

Εικόνα 4 
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ΑΝΑΝΕΨΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Μορφέσ Ενέργειασ 
 Οι ανανεϊςιμεσ μορφζσ ενζργειασ (ΑΡΕ) ι ιπιεσ μορφζσ ενζργειασ, ι πράςινθ 
ενζργεια είναι μορφζσ εκμεταλλεφςιμθσ ενζργειασ που προζρχονται από διάφορεσ 
φυςικζσ διαδικαςίεσ, όπωσ ο άνεμοσ, θ γεωκερμία, θ κυκλοφορία του νεροφ και άλλεσ. 
Ο όροσ «ιπιεσ» αναφζρεται ςε δυο βαςικά χαρακτθριςτικά τουσ. Καταρχάσ, για τθν 
εκμετάλλευςι τουσ δεν απαιτείται κάποια ενεργθτικι παρζμβαςθ, όπωσ εξόρυξθ, 
άντλθςθ ι καφςθ, όπωσ με τισ μζχρι τϊρα χρθςιμοποιοφμενεσ πθγζσ ενζργειασ, αλλά 
απλϊσ θ εκμετάλλευςθ τθσ ιδθ υπάρχουςασ ροισ ενζργειασ ςτθ φφςθ. Δεφτερον, 
πρόκειται για «κακαρζσ» μορφζσ ενζργειασ, πολφ «φιλικζσ» ςτο περιβάλλον, που δεν 
αποδεςμεφουν υδρογονάνκρακεσ, διοξείδιο του άνκρακα ι τοξικά και ραδιενεργά 
απόβλθτα, όπωσ οι υπόλοιπεσ πθγζσ ενζργειασ που χρθςιμοποιοφνται ςε μεγάλθ 
κλίμακα. Ζτςι οι ΑΡΕ κεωροφνται από πολλοφσ μία αφετθρία για τθν επίλυςθ των 
οικολογικϊν προβλθμάτων που αντιμετωπίηει θ Γθ.  
 Ωσ «ανανεϊςιμεσ πθγζσ» κεωροφνται γενικά οι εναλλακτικζσ των 
παραδοςιακϊν πθγϊν ενζργειασ (π.χ. του πετρελαίου ι του άνκρακα), όπωσ θ θλιακι 
και θ αιολικι. Ο χαρακτθριςμόσ «ανανεϊςιμεσ» είναι κάπωσ καταχρθςτικόσ, μιασ και 
οριςμζνεσ από αυτζσ τισ πθγζσ, όπωσ θ γεωκερμικι ενζργεια δεν ανανεϊνονται ςε 
κλίμακα χιλιετιϊν. Σε κάκε περίπτωςθ οι ΑΡΕ ζχουν μελετθκεί ωσ λφςθ ςτο πρόβλθμα 
τθσ αναμενόμενθσ εξάντλθςθσ των (μθ ανανεϊςιμων) αποκεμάτων ορυκτϊν καυςίμων. 
Τελευταία από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, αλλά και από πολλά μεμονωμζνα κράτθ, 
υιοκετοφνται νζεσ πολιτικζσ για τθ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, που 
προάγουν τζτοιεσ εςωτερικζσ πολιτικζσ και για τα κράτθ μζλθ. Τζλοσ οι ΑΡΕ αποτελοφν 
τθ βάςθ του μοντζλου οικονομικισ ανάπτυξθσ τθσ πράςινθσ οικονομίασ  

 Οι ιπιεσ μορφζσ ενζργειασ βαςίηονται κατ' ουςίαν ςτθν θλιακι ακτινοβολία, με 
εξαίρεςθ τθ γεωκερμικι ενζργεια, θ οποία είναι ροι ενζργειασ από το εςωτερικό του 
φλοιοφ τθσ γθσ, και τθν ενζργεια απ' τισ παλίρροιεσ που εκμεταλλεφεται τθ βαρφτθτα. 
Οι βαςιηόμενεσ ςτθν θλιακι ακτινοβολία ιπιεσ πθγζσ ενζργειασ είναι ανανεϊςιμεσ, 
μιασ και δεν πρόκειται να εξαντλθκοφν όςο υπάρχει ο ιλιοσ, δθλαδι για μερικά ακόμα 
διςεκατομμφρια χρόνια. Ουςιαςτικά είναι θλιακι ενζργεια "ςυςκευαςμζνθ" κατά τον 
ζνα ι τον άλλο τρόπο: θ βιομάηα είναι θλιακι ενζργεια δεςμευμζνθ ςτουσ ιςτοφσ των 
φυτϊν μζςω τθσ φωτοςφνκεςθσ, θ αιολικι εκμεταλλεφεται τουσ ανζμουσ που 
προκαλοφνται απ' τθ κζρμανςθ του αζρα ενϊ αυτζσ που βαςίηονται ςτο νερό 
εκμεταλλεφονται τον κφκλο εξάτμιςθσ-ςυμπφκνωςθσ του νεροφ και τθν κυκλοφορία 
του. Θ γεωκερμικι ενζργεια δεν είναι ανανεϊςιμθ, κακϊσ τα γεωκερμικά πεδία κάποια 
ςτιγμι εξαντλοφνται.  
 Χρθςιμοποιοφνται είτε άμεςα (κυρίωσ για κζρμανςθ) είτε μετατρεπόμενεσ ςε 
άλλεσ μορφζσ ενζργειασ (κυρίωσ θλεκτριςμό ι μθχανικι ενζργεια). Υπολογίηεται ότι το 
τεχνικά εκμεταλλεφςιμο ενεργειακό δυναμικό απ' τισ ιπιεσ μορφζσ ενζργειασ είναι 
πολλαπλάςιο τθσ παγκόςμιασ ςυνολικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ. Θ υψθλι όμωσ μζχρι 
πρόςφατα τιμι των νζων ενεργειακϊν εφαρμογϊν, τα τεχνικά προβλιματα εφαρμογισ 
κακϊσ και πολιτικζσ και οικονομικζσ ςκοπιμότθτεσ, εμπόδιςαν τθν εκμετάλλευςθ ζςτω 
και μζρουσ αυτοφ του δυναμικοφ.  
 Το ενδιαφζρον για τισ ιπιεσ μορφζσ ενζργειασ ανακινικθκε τθ δεκαετία του 
1970, ωσ αποτζλεςμα κυρίωσ των απανωτϊν πετρελαϊκϊν κρίςεων τθσ εποχισ, αλλά 
και τθσ αλλοίωςθσ του περιβάλλοντοσ και τθσ ποιότθτασ ηωισ από τθ χριςθ κλαςικϊν 
πθγϊν ενζργειασ. Λδιαίτερα ακριβζσ ςτθν αρχι, ξεκίνθςαν ςαν πειραματικζσ 
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εφαρμογζσ. Σιμερα όμωσ λαμβάνονται υπόψθ ςτουσ επίςθμουσ ςχεδιαςμοφσ των 
ανεπτυγμζνων κρατϊν για τθν ενζργεια και, αν και αποτελοφν πολφ μικρό ποςοςτό τθσ 
ενεργειακισ παραγωγισ, ετοιμάηονται βιματα για παραπζρα αξιοποίθςι τουσ. Το 
κόςτοσ δε των εφαρμογϊν ιπιων μορφϊν ενζργειασ πζφτει ςυνζχεια τα τελευταία 
είκοςι χρόνια και ειδικά θ αιολικι και υδροθλεκτρικι ενζργεια, αλλά και θ βιομάηα, 
μποροφν πλζον να ανταγωνίηονται ςτα ίςα παραδοςιακζσ πθγζσ ενζργειασ όπωσ ο 
άνκρακασ και θ πυρθνικι ενζργεια. Ενδεικτικά, ςτισ Θ.Ρ.Α. ζνα 6% τθσ ενζργειασ 
προζρχεται από ανανεϊςιμεσ πθγζσ, ενϊ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ το 2010 το 25% τθσ 
ενζργειασ προζρχεται από ανανεϊςιμεσ πθγζσ (κυρίωσ υδροθλεκτρικά και βιομάηα). 

 

Είδη ήπιων μορφών ενέργειασ 
 

 Αιολική ενζργεια. Χρθςιμοποιικθκε παλιότερα για τθν άντλθςθ νεροφ από 
πθγάδια κακϊσ και για μθχανικζσ εφαρμογζσ (π.χ. τθν άλεςθ ςτουσ 
ανεμόμυλουσ). Ζχει αρχίςει να χρθςιμοποιείται ευρζωσ για θλεκτροπαραγωγι. 
  

 

 Ηλιακή ενέργεια. Χρθςιμοποιείται περιςςότερο για κερμικζσ εφαρμογζσ 
(θλιακοί κερμοςίφωνεσ και φοφρνοι) ενϊ θ χριςθ τθσ για τθν παραγωγι 
θλεκτριςμοφ ζχει αρχίςει να κερδίηει ζδαφοσ, με τθν βοικεια τθσ πολιτικισ 
προϊκθςθσ των Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ από το ελλθνικό κράτοσ και τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  
 

 Υδρασλική ενέργεια. Είναι τα γνωςτά υδροθλεκτρικά ζργα, που ςτο πεδίο των 
ιπιων μορφϊν ενζργειασ εξειδικεφονται περιςςότερο ςτα μικρά 
υδροθλεκτρικά. Είναι θ πιο διαδεδομζνθ μορφι ανανεϊςιμθσ ενζργειασ.  
 

 

 Βιομάζα. Χρθςιμοποιεί τουσ υδατάνκρακεσ των φυτϊν (κυρίωσ αποβλιτων τθσ 
βιομθχανίασ ξφλου, τροφίμων και ηωοτροφϊν και τθσ βιομθχανίασ ηάχαρθσ) με 
ςκοπό τθν αποδζςμευςθ τθσ ενζργειασ που δεςμεφτθκε απ' το φυτό με τθ 
φωτοςφνκεςθ. Ακόμα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν αςτικά απόβλθτα και 
απορρίμματα. Μπορεί να δϊςει βιοαικανόλθ και βιοαζριο, που είναι καφςιμα 
πιο φιλικά προσ το περιβάλλον από τα παραδοςιακά. Είναι μια πθγι ενζργειασ 
με πολλζσ δυνατότθτεσ και εφαρμογζσ που κα χρθςιμοποιθκεί πλατιά ςτο 
μζλλον.  
 

 Γεωθερμική ενέργεια. Ρροζρχεται από τθ κερμότθτα που παράγεται απ' τθ 
ραδιενεργό αποςφνκεςθ των πετρωμάτων τθσ γθσ. Είναι εκμεταλλεφςιμθ εκεί 
όπου θ κερμότθτα αυτι ανεβαίνει με φυςικό τρόπο ςτθν επιφάνεια, π.χ. ςτουσ 
κερμοπίδακεσ ι ςτισ πθγζσ ηεςτοφ νεροφ. Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί είτε 
απευκείασ για κερμικζσ εφαρμογζσ είτε για τθν παραγωγι θλεκτριςμοφ. Θ 
Λςλανδία καλφπτει το 80-90% των ενεργειακϊν τθσ αναγκϊν, όςον αφορά τθ 
κζρμανςθ, και το 20%, όςον αφορά τον θλεκτριςμό, με γεωκερμικι ενζργεια. 
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 Ενέργεια από παλίρροιες. Εκμεταλλεφεται τθ βαρφτθτα του Ιλιου και τθσ 
Σελινθσ, που προκαλεί ανφψωςθ τθσ ςτάκμθσ του νεροφ. Το νερό 
αποκθκεφεται κακϊσ ανεβαίνει και για να ξανακατζβει αναγκάηεται να περάςει 
μζςα από μια τουρμπίνα, παράγοντασ θλεκτριςμό. Ζχει εφαρμοςτεί ςτθν 
Αγγλία, τθ Γαλλία, τθ ωςία και αλλοφ.  
 

 Ενέργεια από κύματα. Εκμεταλλεφεται τθν κινθτικι ενζργεια των κυμάτων τθσ 
κάλαςςασ. 
 

 

 Ενζργεια από τουσ ωκεανοφσ. Εκμεταλλεφεται τθ διαφορά κερμοκραςίασ 

ανάμεςα ςτα ςτρϊματα του ωκεανοφ, κάνοντασ χριςθ κερμικϊν κφκλων. 

Βρίςκεται ςτο ςτάδιο τθσ ζρευνασ. 

 

Η νέα Ευρωπαΰκή Ενεργειακή Πολιτική 
  

«Ενεργειακι Ρολιτικι για τθν Ευρϊπθ». Με τθν ονομαςία αυτι, θ μακρόχρονθ προςπάκεια 

τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθ δθμιουργία μιασ ενιαίασ ενεργειακισ πολιτικισ πιρε, 

μετά από απόφαςθ των θγετϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτθ Συνάντθςθ Κορυφισ τθσ 8θσ 

Μαρτίου 2007, τθ μορφι ενόσ κακοριςμζνου και ςυνολικοφ Σχεδίου Δράςθσ. Ενόσ ςχεδίου 

που κα ςτακεί απζναντι ςτθν επιτακτικι και αδιαπραγμάτευτθ πλζον ανάγκθ για 

προςταςία του περιβάλλοντοσ και κα οδθγιςει ςε ζνα καλφτερο μζλλον. Στο επίκεντρο 

αυτισ τθσ νζασ Ευρωπαϊκισ Ενεργειακισ Ρολιτικισ βρίςκεται ζνασ κφριοσ ςτρατθγικόσ 

ςτόχοσ: θ μείωςθ των εκπομπϊν των αερίων κερμοκθπίου τθσ Ε.Ε. κατά 20% μζχρι το 2020, 

ςε ςφγκριςθ με τα επίπεδα του 1990. Για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου, θ Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι εςτιάηει ςε τρία ςθμεία: (α) ςτθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κατά 20%, 

(β) ςτθν αφξθςθ του ποςοςτοφ διείςδυςθσ των ανανεϊςιμων μορφϊν ενζργειασ ςτο 

ενεργειακό μείγμα κατά 20% και τζλοσ, (γ) ςτθν αφξθςθ του ποςοςτοφ των βιοκαυςίμων 

ςτισ μεταφορζσ κατά 10%. 

Η Ελληνική Ενεργειακή Πολιτική 
 

 Σιμερα, θ Ελλάδα δεςμεφεται απζναντι ςτθ νζα Ευρωπαϊκι Ενεργειακι Ρολιτικι 

και απαντά ςτο ενεργειακό πρόβλθμα, με μία ζξυπνθ ενζργεια. Μία ενζργεια που:  

(α) κα μειϊςει τθν εξάρτθςθ τθσ χϊρασ μασ από ςυμβατικοφσ ενεργειακοφσ πόρουσ,  

(β) κα ενιςχφςει τον ενεργειακό μασ εφοδιαςμό με πρακτικά ανεξάντλθτεσ, εγχϊριεσ πθγζσ, 

(γ) κα μασ οδθγιςει ςε ζνα πιο ιςορροπθμζνο ενεργειακό ιςοηφγιο και  

(δ) κα ςυμβάλλει αποφαςιςτικά ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 
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  Με αυτό ωσ ςτόχο, το Υπουργείο Ανάπτυξθσ, φορζασ τθσ ενεργειακισ πολιτικισ 

ςτθν Ελλάδα, εςτιάηει ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ κατάλλθλου ρυκμιςτικοφ και νομικοφ 

πλαιςίου, που κα δϊςει ϊκθςθ ςτισ επενδφςεισ για τθν αξιοποίθςθ των Ανανεϊςιμων 

Ρθγϊν Ενζργειασ (ΑΡΕ), όπωσ:  

(α) θ θλιακι ενζργεια, θ οποία αξιοποιείται μζςω τεχνολογιϊν που εκμεταλλεφονται άμεςα 

τθν θλιακι ακτινοβολία, 

 (β) θ αιολικι ενζργεια, θ οποία ςτθρίηεται ςτθν εκμετάλλευςθ τθσ κινθτικισ ενζργειασ των 

ανζμων, 

 (γ) θ γεωκερμικι ενζργεια, μζςω τθσ οποίασ αξιοποιοφνται τα κερμά νερά ι/ και οι ατμοί 

που υπάρχουν ςε υπόγειουσ ταμιευτιρεσ τθσ γθσ, 

 (δ) θ βιομάηα, δθλαδι θ ενζργεια που πθγάηει από τθν αξιοποίθςθ του 

βιοαποικοδομιςιμου κλάςματοσ κάκε υλικοφ, που προζρχεται άμεςα ι ζμμεςα από τον 

φυτικό ι ηωικό κόςμο,  

(ε) θ υδροθλεκτρικι ενζργεια, θ οποία ςτθρίηεται ςτθν εκμετάλλευςθ τθσ μθχανικισ 

ενζργειασ του νεροφ και τθσ μετατροπισ τθσ ςε θλεκτρικι ενζργεια, με τθ βοικεια 

ςτροβίλων και θλεκτρογεννθτριϊν.  

 Ταυτόχρονα, το ρυκμιςτικό και νομικό αυτό πλαίςιο προβλζπει τθ δθμιουργία 

μονάδων Συμπαραγωγισ Θλεκτριςμοφ και Κερμότθτασ (ΣΘΚ) για τθν εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ, ενϊ ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ τθσ παραγωγικότθτασ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ 

των επενδφςεων ςε κακαρζσ ενεργειακζσ τεχνολογίεσ, εξαςφαλίηοντασ παράλλθλα τθν 

περιφερειακι ανάπτυξθ. 

Υωτοβολταΰκά υςτήματα 

 

 Πλοι ζχουμε ςυναντιςει φωτοβολταϊκά ( Φ/Β) ςυςτιματα ςε μικροφσ υπολογιςτζσ 

και ρολόγια. Ρρόκειται για ςυςτιματα που μετατρζπουν τθν θλιακι ακτινοβολία ςε 

θλεκτρικι και που, ςτισ μζρεσ μασ, χρθςιμοποιοφνται για τθν θλεκτροδότθςθ περιοχϊν που 

είναι δφςκολο να εφοδιαςτοφν από το θλεκτρικό δίκτυο αλλά και απομονωμζνων ςπιτιϊν, 

φάρων κ.λπ.. Στθν Ελλάδα, θ προοπτικι ανάπτυξθσ και εφαρμογισ των Φ/Β ςυςτθμάτων 

είναι τεράςτια, λόγω του ιδιαίτερα υψθλοφ δυναμικοφ θλιακισ ενζργειασ. Ανάλογα με τθ 

χριςθ του παραγόμενου ρεφματοσ, τα Φ/Β κατατάςςονται ςε:  

(α) αυτόνομα, όπου θ παραγόμενθ ενζργεια καταναλϊνεται εξ’ ολοκλιρου από το χριςτθ, 

(β) ςυνδεδεμζνα, όπου θ τυχόν πλεονάηουςα ενζργεια που παράγεται ι το ςφνολο αυτισ 

διοχετεφεται ςτο θλεκτρικό δίκτυο τθσ περιοχισ.  

 Μία ςειρά από ςθμαντικά πλεονεκτιματα διακρίνουν τα Φ/Β τόςο από τισ 

ςυμβατικζσ μορφζσ παραγωγισ ενζργειασ, όςο και από αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ άλλων 

Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ. Συγκεκριμζνα:  

(α) παράγουν απευκείασ θλεκτρικό ρεφμα,  
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(β) μποροφν να ενςωματωκοφν ςτθν αρχιτεκτονικι των κτιρίων και να χρθςιμοποιθκοφν ωσ 

δομικά ςτοιχεία τουσ,  

(γ) ζχουν ακόρυβθ λειτουργία,  

(δ) ζχουν μεγάλθ διάρκεια ηωισ με ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςυντιρθςθσ,  

(ε) μποροφν να εφαρμοςτοφν εκεί που είναι αςφμφορο, δφςκολο ι και αδφνατο να 

μεταφερκεί θλεκτρικό ρεφμα από το υφιςτάμενο θλεκτρικό δίκτυο. 

 

Ανανεώςιμεσ Πηγέσ Ενέργειασ: Μύθοι & Πραγματικότητα 

 Οι ΑΠΕ ρυπαίνουν το περιβάλλον; Οι ΑΡΕ δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον και δεν 

εκπζμπουν αζρια του κερμοκθπίου, όπωσ διοξείδιο και μονοξείδιο του άνκρακα, διοξείδιο 

του κείου, καρκινογόνα μικροςωματίδια κ.α., που εκπζμπουν οι ςυμβατικοί ςτακμοί 

παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ. Αντίκετα, προςτατεφουν το περιβάλλον, το κλίμα και τθν 

ποιότθτα τθσ ηωισ μασ.  

 Οι ΑΠΕ είναι ακριβζσ; Το κόςτοσ παραγωγισ ενζργειασ από τισ ΑΡΕ δεν είναι 

υψθλό. Για πολλζσ τεχνολογίεσ, είναι ιδθ ςυγκρίςιμο ι και φκθνότερο από αυτό των 

ςυμβατικϊν πθγϊν ενζργειασ (ορυκτά καφςιμα, πυρθνικι ενζργεια). Επίςθσ, ςτθν τιμι τθσ 

ενζργειασ που προζρχεται από ςυμβατικζσ πθγζσ δεν περιλαμβάνεται το λεγόμενο 

«εξωτερικό κόςτοσ»: αυτό που πλθρϊνουμε ζμμεςα εμείσ ωσ πολίτεσ (π.χ. ρφπανςθ, 

υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ, κλιματικζσ αλλαγζσ) και το οποίο κακιςτά τελικά τθν 

παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από τισ ςυμβατικζσ πθγζσ ιδιαίτερα ακριβι. 

 Οι ΑΠΕ βοηθοφν ςτην αντιμετϊπιςη των κλιματικϊν αλλαγϊν; Στθν Ελλάδα, θ 

παραγωγι 1 kWh από ςυμβατικά καφςιμα ςυνοδεφεται από τθν εκπομπι 0,9 κιλϊν CO2. 

Αντίκετα, παράγοντασ 10.000 kWh από ΑΡΕ, εμποδίηουμε τθν ζκλυςθ ςτθν ατμόςφαιρα 

περίπου 9 τόνων CO2.  

 Οι ΑΠΕ μποροφν να παράξουν αρκετή ενζργεια; Μία τυπικι ανεμογεννιτρια 

ιςχφοσ 2MW παράγει περίπου 4.500.000 kWh/ χρόνο. Αν λάβουμε υπόψθ μασ ότι θ μζςθ 

ετιςια θλεκτρικι κατανάλωςθ ενόσ ελλθνικοφ νοικοκυριοφ είναι περίπου 2700 kWh/ 

χρόνο, αντιλαμβανόμαςτε ότι μπορεί να καλυψει τισ ανάγκεσ ςε θλεκτρικι ενζργεια 

περίπου 1.650 νοικοκυριϊν. Ραράλλθλα, κάκε χρόνο που κα λειτουργεί αυτι θ 

ανεμογεννιτρια, αποφεφγεται θ εκπομπι περίπου 4.050 τόνων CO2. Στθ χϊρα μασ, με μία 

μζςθ παραγωγι ενζργειασ 1.300 kWh/ χρόνο ανά εγκατεςτθμζνο kW φωτοβολταϊκϊν 

ςυςτθμάτων, μια τυπικι φωτοβολταικι εγκατάςταςθ 100 kW καλφπτει τισ ανάγκεσ περίπου 

50 νοικοκυριϊν.  

 Οι ΑΠΕ είναι φιλικζσ προσ το περιβάλλον και τη φφςη; Δφο ςτρζμματα δάςουσ 

απορροφοφν περίπου 1,5 τόνουσ διοξειδίου του άνκρακα. Αυτό ςθμαίνει ότι ακόμθ και 

10kW ενόσ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ αποτρζπουν, ςε ετιςια βάςθ, εκπομπζσ CO2 ίςεσ 

με αυτζσ που κα απορροφοφςαν περίπου 16 ςτρζμματα δάςουσ. Αντίςτοιχα, μια 

ανεμογεννιτρια 2MW μασ προςτατεφει από εκπομπζσ CO2 ίςεσ με αυτζσ που κα 
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απορροφοφςαν 5.400 ςτρζμματα δάςουσ. Από αυτά τα παραδείγματα, γίνεται αντιλθπτό 

ότι οι ΑΡΕ δουλεφουν υπζρ τθσ φφςθσ και του περιβάλλοντοσ, λειτουργϊντασ ςε αρκετζσ 

περιπτϊςεισ ακριβϊσ όπωσ τα δζντρα.  

Οι ΑΠΕ είναι φιλικζσ προσ τη χλωρίδα και την πανίδα; Θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ κακιςτά 

τισ ςφγχρονεσ ανεμογεννιτριεσ ςχεδόν ακόρυβεσ. Από τθν παραγωγι ενζργειασ από 

ανεμογεννιτριεσ, φωτοβολταϊκά ςυςτιματα και υδροθλεκτρικοφσ ςτακμοφσ δεν 

παράγονται κακόλου ρφποι, λφματα ι θχορφπανςθ, ενϊ δεν επθρεάηονται ηϊα και φυτά. 

 

Εικόνα 5 
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ΑΠΟΣΤΠΨΗ ΚΣΙΡΙΨΝ 
 

 Το προσ εξζταςθ ςυγκρότθμα των εςτιϊν αποτελείται από 4 κτίρια ανά δφο όμοια 

μεταξφ τουσ. Τα αρχιτεκτονικά ςχζδια αντλικθκαν από τθν ΤΕΧΝΛΚΘ ΥΡΘΕΣΛΑ του ΤΕΛ 

ΚΘΤΘΣ, όπωσ και ςτοιχεία των θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων που ιταν 

διακζςιμα. Ραράλλθλα κρίκθκε απαραίτθτθ θ επιτόπια αυτοψία για τθν εξακρίβωςθ 

περεταίρω ςτοιχείων για το περίτυγμα του κτιρίου και τθ διαςαφινιςθ κρίςιμων 

δεδομζνων για τθ διεξαγωγι των ενεργειακϊν επικεωριςεων. Ραράλλθλα κατά τθν 

αυτοψία επιβεβαιϊκθκαν και ελζχκθςαν ωσ προσ τθν ορκότθτα τα διακζςιμα δεδομζνα. 

Στθ ςυνζχεια παρακζτονται ςτοιχεία που χρθςιμοποιικθκαν για τθ διεξαγωγι των 

ενεργειακϊν επικεωριςεων και ςυγκεντρϊνονται τα απαραίτθτα δεδομζνα ςε πίνακεσ και 

εικόνεσ. Σθμειϊνεται ότι τα προσ εξζταςθ κτίρια είναι ανά 2 όμοια μεταξφ τουσ. 
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Εικόνα 6- Διάγραμμα Κάλυψησ και χωροθζτηςη ςυγκροτήματοσ κτιρίων Α, Β,Γ κα Δ

 

Εικόνα 7- Κτίριο Α- Τπόγειο - Σμήμα Α 
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Εικόνα 8- Κτίριο Α - Τπόγειο, Σμήμα Β 
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Εικόνα 9- Κτίριο Α- Κάτοψη Ιςογείου 
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Εικόνα 10- Κτίριο Α- Α όροφοσ και Δϊμα 
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Εικόνα 11- Κτίριο Β – Τπόγειο 
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Εικόνα 12- Κτίριο Β- Ιςόγειο 
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Εικόνα 13- Κτίριο Β - Α όροφοσ 
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Εικόνα 14- κτίριο Β – Δϊμα 

 

 

 



 

  ελίδα 
31 

 
  

ΣΡΙΔΙΑΣΑΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ 
 

 Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ και εποπτεία τθσ μελζτθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, τθν 

επιλογι ςωςτϊν ςυςτθμάτων αναβάκμιςθσ των κτιρίων αιςκθτικά και χωροταξικά όπωσ 

και τθ κατανόθςθ και διαςαφινιςθ των ςυντελεςτϊν ςκιάςεων ςτα διαφανι και αδιαφανι 

δομικά ςτοιχεία τα εξεταηόμενα κτίρια αποτυπϊκθκαν ωσ ςυγκρότθμα ςε τριςδιάςτατο 

μοντζλο με τθ χριςθ των προγραμμάτων archicad και sketchup  και δθμιουργικθκε 

φωτορεαλιςτικό μοντζλο με το Cinerender. Ραρακάτω παρατίκεται θ αρχιτεκτονικι μελζτθ 

του μοντζλου.

 

Εικόνα 15 

 

Εικόνα 16 
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Εικόνα 17 

 

Εικόνα 18 
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Εικόνα 19 

 

Εικόνα 20 
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Εικόνα 21 

 

Εικόνα 22 
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Εικόνα 23 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΨΡΗΗ ΚΣΙΡΙΨΝ 
 

 Για τθν ενεργειακι επικεϊρθςθ των κτιρίων χρθςιμοποιικθκε θ τεχνικι οδθγία του 

τεχνικοφ επιμελθτθρίου ελλάδοσ  (ΤΟΤΕΕ 2017, Απόφαςθ ΔΕΡΕΑ/οικ.178581/30-06-2017 

των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ - ΦΕΚ Β’ 2367)  που βαςίηεται 

ςτον ΚΕΝΑΚ 2017. Το πρόγραμμα που χρθςιμοποιικθκε είναι το easykenak  το οποίο 

αποτελεί πλατφόρμα διαςφνδεςθσ με το πρόγραμμα επικεωριςεων ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ του 

Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ. Τα αποτελζςματα είναι διακζςιμα και ζχουν ελεχκεί και 

ςτα δφο προγράμματα και ςτθν θλεκτρονικι μορφι τθσ εργαςίασ κα επιςυναφτοφν τα 

εκτελζςιμα αρχεία .xml .  

Θ ενεργειακι απόδοςθ των κτθρίων προςδιορίηεται με βάςθ τθ ςυνολικι κατανάλωςθ 

πρωτογενοφσ ενζργειασ. Θ μεκοδολογία υπολογιςμοφ κα πρζπει να περιλαμβάνει κατ’ 

ελάχιςτον τα παρακάτω ςτοιχεία:  

 τθν πραγματικι κφρια χριςθ του κτιρίου ι τθσ κτιριακισ μονάδασ, τισ επικυμθτζσ 

ςυνκικεσ εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ (κερμοκραςία, υγραςία, αεριςμό), τα 

χαρακτθριςτικά λειτουργίασ και τον αρικμό χρθςτϊν,  

 τα κλιματικά δεδομζνα τθσ περιοχισ του κτιρίου ι τθσ κτιριακισ μονάδασ 

(κερμοκραςία, ςχετικι και απόλυτθ υγραςία, ταχφτθτα ανζμου και θλιακι 

ακτινοβολία),  

 τα γεωμετρικά χαρακτθριςτικά των δομικϊν ςτοιχείων του κτιριακοφ κελφφουσ 

(μορφι του κτιρίου, διαφανείσ και μθ επιφάνειεσ, ςκίαςτρα κ.ά.), ςε ςχζςθ με τον 

προςανατολιςμό και τα χαρακτθριςτικά των εςωτερικϊν δομικϊν ςτοιχείων 

(χωρίςματα κ.ά.),  

 τα κερμοφυςικά χαρακτθριςτικά των δομικϊν ςτοιχείων του κτιριακοφ κελφφουσ 

(κερμοπερατότθτα, κερμικι μάηα, απορροφθτικότθτα θλιακισ ακτινοβολίασ, 

διαπερατότθτα κ.ά.).  

 τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των Θ/Μ ςυςτθμάτων για ΚΨΚ και ΗΝΧ (τφποσ 

ςυςτθμάτων, δίκτυο διανομισ, απόδοςθ ςυςτθμάτων κ.α.),  

 τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ εγκατάςταςθσ γενικοφ φωτιςμοφ (ςτα κτίρια 

τριτογενι τομζα),  

 τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των διατάξεων αυτομάτου ελζγχου και ρφκμιςθσ 

λειτουργίασ των Θ/Μ ςυςτθμάτων,  

 το μθχανικό και φυςικό αεριςμό, που περιλαμβάνει και τθν αεροςτεγανότθτα,  

 τα πακθτικά και υβριδικά θλιακά ςυςτιματα και τθν θλιακι προςταςία,  

 τθν πακθτικι κζρμανςθ και δροςιςμό,  

 τισ κλιματικζσ ςυνκικεσ εςωτερικοφ χϊρου, λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ ςυνκικεσ 

ςχεδιαςμοφ εςωτερικοφ κλίματοσ,  

 τα εςωτερικά φορτία.  

 Στουσ υπολογιςμοφσ ενεργειακισ απόδοςθσ λαμβάνεται υπόψθ θ κετικι επίδραςθ 

των κατωτζρω παραγόντων:  
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 των ενεργθτικϊν θλιακϊν ςυςτθμάτων και άλλων ςυςτθμάτων κζρμανςθσ, ψφξθσ, 

ΗΝΧ και παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ βαςιηόμενων ςε ενζργεια από 

ανανεϊςιμεσ πθγζσ (ΑΡΕ),  

 τθσ ωφζλιμθσ κερμικισ και θλεκτρικισ ενζργειασ παραγόμενθσ με ςυμπαραγωγι 

(ΣΘΚ) και των ςυςτθμάτων τθλεκζρμανςθσ και τθλεψφξθσ ςε κλίμακα περιοχισ ι 

οικοδομικοφ τετραγϊνου, του φυςικοφ φωτιςμοφ.  

 

Επίςθσ ςτθ μεκοδολογία υπολογιςμοφ ςυνεκτιμάται κατά περίπτωςθ θ κετικι επίδραςθ 

των ακόλουκων ςυςτθμάτων:  

 των ενεργθτικϊν θλιακϊν ςυςτθμάτων και άλλων ςυςτθμάτων κζρμανςθσ, ψφξθσ, 

ΗΝΧ και παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ βαςιηόμενων ςε ενζργεια από 

ανανεϊςιμεσ πθγζσ (ΑΡΕ),  

 τθσ ωφζλιμθσ κερμικισ και θλεκτρικισ ενζργειασ παραγόμενθσ με ςυμπαραγωγι 

(ΣΘΚ) και των ςυςτθμάτων τθλεκζρμανςθσ και τθλεψφξθσ ςε κλίμακα περιοχισ ι 

οικοδομικοφ τετραγϊνου,  

 Για τον υπολογιςμό τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ 

εφαρμόηεται θ ίδια μεκοδολογία τόςο ςτο υπό μελζτθ κτιριο, όςο και ςτο αντίςτοιχο 

κτιριο αναφοράσ. Θ αναγωγι τθσ υπολογιηόμενθσ τελικισ κατανάλωςθσ καυςίμου ςε 

πρωτογενι γίνεται με τθ χριςθ των ςυντελεςτϊν μετατροπισ. 

 

 

Εικόνα 24- υντελεςτζσ μεταροπήσ ςε μονάδεσ πρωτογενοφσ ενζργειασ 
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ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΌ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ ΚΣΗΡΙΟΤ 

  
 Βάςει τθσ τελικισ ανθγμζνθσ ςε πρωτογενι ενζργεια κατανάλωςθσ του κτθρίου, 

κακορίηεται και θ κατθγορία τθσ ενεργειακισ απόδοςισ του και εκδίδεται το 

«πιςτοποιθτικό ενεργειακισ απόδοςθσ κτθρίου - Ρ.Ε.Α.». Οι κατθγορίεσ ενεργειακισ 

ταξινόμθςθσ των κτθρίων δίνονται ςτον πίνακα 1.3.  

 Ο δείκτθσ RR είναι ίςοσ με τθν υπολογιηόμενθ κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ 

του κτθρίου αναφοράσ. Ο λόγοσ Τ είναι το πθλίκο τθσ υπολογιηόμενθσ κατανάλωςθσ 

πρωτογενοφσ ενζργειασ του εξεταηόμενου κτθρίου (Ε) προσ τθν υπολογιηόμενθ 

κατανάλωςθ ππωηογενούρ ενέπγειαρ ηος κηηπίος αναθοπάρ (RR) και αποηελεί ηο κπιηήπιο για 

ηην καηάηαξη ηος κηηπίος ζηην ανηίζηοιση καηηγοπία ενεπγειακήρ απόδοζηρ. 

 

Εικόνα 25- Κατηγορίεσ ενεργειακήσ απόδοςησ κτιρίων 
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ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΣΙΡΙΨΝ ΣΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΨΡΗΗ 
Ππωσ προαναφζρκθκε τα ςτοιχεία των κτιρίων είναι ανά δφο ίδια. Στθ ςυνζχεια κα 

παρατεκοφν οι ειςαγμζνοι ςυντελεςτζσ ςτο πρόγραμμα για τθν διενζργεια τθσ ενεργειακισ 

επικεϊρθςθσ και τα αποτελζςματα που προκφπτουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΣΙΡΙΟ Α ΚΣΙΡΙΟ Β ΚΣΙΡΙΟ Γ ΚΣΙΡΙΟ Δ 
ΦΡΗΗ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΟΙΣΨΝΕ ΚΟΙΣΨΝΕ ΚΟΙΣΨΝΕ ΚΟΙΣΨΝΕ 
ΚΣΙΡΙΑΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
ΙΔΙΟΚΣΗΣΗ Σ.Ε.Ι.Κ. Σ.Ε.Ι.Κ. Σ.Ε.Ι.Κ. Σ.Ε.Ι.Κ. 
ΑΡΙΘΜΟ ΟΡΟΥΨΝ 2 3 2 3 
ΤΧΟ ΟΡΟΥΟΤ 3,2 3,2 3,2 3,2 
ΕΜΒΑΔΟΝ ΘΦ 1783,50 2612,14 1783,50 2612,14 
ΣΤΠΟ ΣΟΙΦΟΠΟΙΙΑ ΔΙΠΛΗ ΔΡ. ΔΙΠΛΗ ΔΡ. ΔΙΠΛΗ ΔΡ. ΔΙΠΛΗ ΔΡ. 
ΜΟΝΨΗ ΣΟΙΦΟΠΟΙΙΑ 3 

cm/ανεπαρκης 
κατά ΚΘΚ 

3 
cm/ανεπαρκης 

κατά ΚΘΚ 

3 
cm/ανεπαρκης 

κατά ΚΘΚ 

3 
cm/ανεπαρκης 

κατά ΚΘΚ 
ΦΡΨΜΑ ΣΟΙΦΟΠΟΙΙΑ ΑΝΟΙΦΣΟΦΡΨΜΟ ΑΝΟΙΦΣΟΦΡΨΜΟ ΑΝΟΙΦΣΟΦΡΨΜΟ ΑΝΟΙΦΣΟΦΡΨΜΟ 

ΚΟΤΥΨΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜ. ΜΟΝΟ 
ΤΑΛ. ΦΨΡΙ ΘΔ 

ΑΛΟΤΜ. ΜΟΝΟ 
ΤΑΛ. ΦΨΡΙ ΘΔ 

ΑΛΟΤΜ. ΜΟΝΟ 
ΤΑΛ. ΦΨΡΙ ΘΔ 

ΑΛΟΤΜ. ΜΟΝΟ 
ΤΑΛ. ΦΨΡΙ ΘΔ 

ΘΕΡΜΑΝΗ ΛΕΒΗΣΑ 
ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ 

ΛΕΒΗΣΑ 
ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ 

ΛΕΒΗΣΑ 
ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ 

ΛΕΒΗΣΑ 
ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ 

ΙΦΤ ΛΕΒΗΣΑ 203,51 KW 299 Κw 203,51 KW 299 Κw 
ΧΤΞΗ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ 
ΖΝΦ ΛΕΒ 35,5 KW ΛΕΒ 35,5 KW ΛΕΒ 35,5 KW ΛΕΒ 35,5 KW 
ΗΛΙΑΚΟΙ ΤΛΛΕΚΣΕ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ 
ΥΨΣΙΜΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ 

ΥΘΟΡΙΜΟΤ 
ΓΡΑΜΜΙΚΟ 
ΥΘΟΡΙΜΟΤ 

ΓΡΑΜΜΙΚΟ 
ΥΘΟΡΙΜΟΤ 

ΓΡΑΜΜΙΚΟ 
ΥΘΟΡΙΜΟΤ 
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ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 Στισ παρακάτω ςελίδεσ παρουςιάηονται αναλυτικά οι καρτζλεσ ειςαγωγισ 

δεδομζνων ςτο πρόγραμμα. 

Αρχικοποίηςη μελέτησ 
 Στο ςτάδιο τθσ αρχικοποίθςθσ προςδιορίηονται όλεσ οι πθγζσ δεδομζνων που 

χρθςιμοποιικθκαν κατά τθν ενεργειακι επικεϊρθςθ του κτθρίου για τον προςδιοριςμό 

των απαιτοφμενων δεδομζνων. Ρεριλαμβάνει τα κλιματολογικά δεδομζνα τθσ ηϊνθσ, τθν 

κατθγορία του κτιρίου βάςει ΚΕνΑΚ, προεπιλογι τφπου αδιαφανϊν ςτοιχείων και ςτοιχεία 

κελφφουσ. Τζλοσ δθλϊνονται οι ςυνκικεσ άνεςθσ του κτιρίου βάςει προδιαγραφϊν του 

ΤΟΤΕΕ. 

 
Εικόνα 26- Κτίριο Α-Αρχικοποίηςη μελζτησ 

 

Εικόνα 27- Κτίριο Β-Αρχικοποίηςη μελζτησ 
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ΦΕΔΙΑΗ 
 Ειςάγονται δεδομζνα για τθ χριςθ, τθν επιφάνεια κάκε κερμικισ ηϊνθσ, τθν 

απαιτοφμενθ κατανάλωςθ ΗΝΧ και τα γεωμετρικά ςτοιχεία όςο αφορά τισ ιδιότθτεσ. 

Καταχωροφνται τα ςτοιχεία για δάπεδα και οροφζσ ενϊ ςτθ ςυνζχει δθλϊνεται αναλυτικά 

το περίγραμμα και όλα τα ςτοιχεία του που ςυμμετζχουν ςτθν ενεργειακι 

επικεϊρθςθ(πρόβολοι, εμπόδια επαφζσ 

 

Εικόνα 28- Κτίριο Α- Ιδιότητεσ Ηϊνη 1 

 

Εικόνα 29-Κτίριο Β- Ιδιότητεσ Ηϊνη 1 
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Εικόνα 30- Κτίριο Α- Ιδιότητεσ Ηϊνη 2 

 

Εικόνα 31- Κτίριο Β- Ιδιότητεσ Ηϊνη 2 
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Εικόνα 32- Κτίριο Α- Ιδιότητεσ Ηϊνη 3 

 

Εικόνα 33 -Κτίριο Β- Ιδιότητεσ Ηϊνη 3 
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Εικόνα 34- Κτίριο Α- Δάπεδα και Οροφζσ Ηϊνη 1 

 

Εικόνα 35- Κτίριο Β- Δάπεδα και Οροφζσ Ηϊνη 1 
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Εικόνα 36- Κτίριο Α- Δάπεδα και Οροφζσ Ηϊνη 2 

 

Εικόνα 37 - Κτίριο Α- Δάπεδα και Οροφζσ Ηϊνη 2 
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Εικόνα 38- Κτίριο Α-  Δάπεδα και Οροφζσ Ηϊνη 3 

 

Εικόνα 39- Κτίριο Β-  Δάπεδα και Οροφζσ Ηϊνη 3 
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Εικόνα 40- Κτίριο Α- Περίγραμμα Ηϊνη 1 

 

Εικόνα 41- Κτίριο Β- Περίγραμμα Ηϊνη 1 

 

Εικόνα 42- Κτίριο Α- Περίγραμμα Ηϊνη 2 
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Εικόνα 43- Κτίριο Β- Περίγραμμα Ηϊνη 2 

 

Εικόνα 44- Κτίριο Α- Περίγραμμα Ηϊνη 3 

 

Εικόνα 45- Κτίριο Β- Περίγραμμα Ηϊνη 3(1) 
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Εικόνα 46- Κτίριο Β- Περίγραμμα Ηϊνη 3(2) 

ΚΕΛΤΥΟ 
 Ραράγονται τα αποτελζςματα των ειςαγμζνων δεδομζνων τθσ καρτζλασ ςχεδίαςθσ 

με δυνατότθτα παρεμβολισ και τροποποίθςθσ κάκε ςτοιχείου 

 

Εικόνα 47-Κτίριο Α-Αδιαφανή δομικά ςτοιχεία 



 

  ελίδα 
50 

 
  

 

 

Εικόνα 48-Κτίριο –Β-Ενδεικτικά Αδιαφανή δομικά ςτοιχεία(45από139) 
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Εικόνα 49-Κτίριο Α- Διαφανή δομικά ςτοιχεία 
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Εικόνα 50-Κτίριο Β-Ενδεικτικά  Διαφανή δομικά ςτοιχεία(50από150) 

 

Εικόνα 51-Κτίριο Α-Ζδαφοσ 
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Εικόνα 52-Κτίριο Β-Ζδαφοσ 

ΤΣΗΜΑΣΑ 
 Στα ςυςτιματα ειςάγονται δεδομζνα για τθν κζρμανςθ, ψφξθ , ηεςτό νερό χριςθσ, 

φωτιςμοφ και μθχανικοφ αεριςμοφ. Πταν δεν  υφίςταται κάποιο από τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα ειςάγεται ζνα κεωρθτικό ςφςτθμα με προδιαγραφζσ  που ορίηει θ τεχνικι 

οδθγία. Δεδομζνα από τουσ λζβθτεσ ζχουν λθφκεί από τα φφλλα ςυντιρθςθσ που 

κοινοποίθςε θ Τεχνικι υπθρεςία του ΤΕΛ. 

 

 

Εικόνα 53-Κτίριο Α-Θζρμανςη Ηϊνη 1 

 

Εικόνα 54-Κτίριο Β-Θζρμανςη Ηϊνη 1 
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Εικόνα 55-Κτίριο Α- Θζρμανςη Ηϊνη 2 

 

Εικόνα 56-Κτίριο Β- Θζρμανςη Ηϊνη 2 

 

Εικόνα 57-Κτίριο Α- Θζρμανςη Ηϊνη 3 
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Εικόνα 58-Κτίριο Β- Θζρμανςη Ηϊνη 3 

 

 

Εικόνα 59-Κτίριο Α- Θεωρητικό φςτημα Ψφξησ 

 

Εικόνα 60-Κτίριο Β- Θεωρητικό φςτημα Ψφξησ 
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Εικόνα 61-Κτίριο Α-ΗΝΧ 1 

 

Εικόνα 62-Κτίριο Β-ΗΝΧ 1 

 

Εικόνα 63-Κτίριο Α- ΗΝΧ 2 
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Εικόνα 64-Κτίριο B- ΗΝΧ 2 

 

 

Εικόνα 65-Κτίριο Α- ΗΝΧ 3 

 

Εικόνα 66-Κτίριο Β- ΗΝΧ 3 
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Εικόνα 67-Κτίριο Α-Θεωρητικό φςτημα Μηχανικοφ Αεριςμοφ 

 

Εικόνα 68-Κτίριο Β-Θεωρητικό φςτημα Μηχανικοφ Αεριςμοφ 

 

Εικόνα 69-Κτίριο Α- Φωτιςμόσ Ηϊνη 1 

 

Εικόνα 70-Κτίριο Β- Φωτιςμόσ Ηϊνη 1 
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Εικόνα 71-Κτίριο Α-Φωτιςμόσ Ηϊνη 2 

 

Εικόνα 72-Κτίριο Β-Φωτιςμόσ Ηϊνη 2 
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Εικόνα 73-Κτίριο Α-Φωτιςμόσ Ηϊνησ 3 

 

Εικόνα 74-Κτίριο Β-Φωτιςμόσ Ηϊνησ 3 
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ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Ραραγωγι και ςυγκζντρωςθ αποτελεςμάτων του κτιρίου. Σφγκριςθ με το κτίριο αναφοράσ 

ςε μονάδεσ πρωτογενοφσ ενζργειασ 

 

 

Εικόνα 75-Κτίριο Α- Απαιτήςεισ και Κατανάλωςη Πρωτογενοφσ ενζργειασ 
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Εικόνα 76-Κτίριο Β- Απαιτήςεισ και Κατανάλωςη Πρωτογενοφσ ενζργειασ 
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Εικόνα 77-Κτίριο Α- Ενεργειακή κατάταξη 

 

Εικόνα 78-Κτίριο Β- Ενεργειακή κατάταξη 
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 Σφμφωνα με τθ μελζτθ και τα κτίρια κατατάςςονται ςε κατθγορία Δ. όπωσ 

αποδείχτθκε και ςτα ςτατιςτικά παραπάνω θ πιο ενεργοβόρα κατθγορία είναι του 

φωτιςμοφ, λόγω τθσ χριςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ. Τα ςτοιχεία των κτιρίων ςυμβαδίηουν με 

τα ςτατιςτικά του ΥΡΕΚΑ των πραγματοποιθκζντων ΡΕΑ με τον τρζχον κανονιςμό (εικόνα 3) 

.  οι κατθγορίεσ που χριηουν βελτίωςθσ είναι θ ψφξθ, και ο φωτιςμόσ. Σφμφωνα με τθν 

τεχνικι οδθγία για το απαιτοφμενο ποςοςτό ενεργειακισ αναβάκμιςθσ και για τθν 

εξυγίανςθ  τθσ ενζργειασ που χρθςιμοποιείται πρζπει να υπάρχει ςυμμετοχι από 

ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ . Στα υπό εξζταςθ κτίρια επιλζχκθκε  θ αιολικι και θ θλιακι 

ενζργεια με ςυμψθφιςμό προσ το κοινωφελζσ δίκτυο. Λόγω όμωσ του νομοκετικοφ κενοφ 

ςτθν αιολικι ενζργεια παρουςιάςτθκε μόνο θ θλιακι μζςω φωτοβολταικοφ πάρκου. 

Ραράλλθλα ζγινε αντικατάςταςθ των παλαιϊν φωτιςτικϊν φκοριςμοφ με led και 

προςτζκθκαν τοπικζσ αντλίεσ κερμότθτασ αζρα/αζρα. 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΣΙΡΙΨΝ 
 

Ραρακάτω παρατίκενται τα δεδομζνα που ειςιχκθςαν ςτο πρόγραμμα για τθν παραγωγι 

του αποτελζςματοσ 

 

Εικόνα 79- Κτίριο Α –Θζρμανςη Ηϊνησ 1 

 

Εικόνα 80 Κτίριο Β –Θζρμανςη Ηϊνησ 1 
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Εικόνα 81- Κτίριο Α –Θζρμανςη Ηϊνησ 2 

 

Εικόνα 82- Κτίριο Β –Θζρμανςη Ηϊνησ 2 

 

 

Εικόνα 83- Κτίριο Α –Θζρμανςη Ηϊνησ 3 
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Εικόνα 84- Κτίριο Β –Θζρμανςη Ηϊνησ 3 

 

Εικόνα 85- Κτίριο Α –Ψφξη Ηϊνησ 1 

 

Εικόνα 86- Κτίριο Β –Ψφξη Ηϊνησ 1 
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Εικόνα 87- Κτίριο Α –Ψφξη Ηϊνησ 2 

 

Εικόνα 88- Κτίριο Β –Ψφξη Ηϊνησ 2 

 

Εικόνα 89- Κτίριο Α –Ψφξη Ηϊνησ 3 
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Εικόνα 90- Κτίριο Β –Ψφξη Ηϊνησ 3 

 

Εικόνα 91- Κτίριο Α –Φωτιςμόσ led Ηϊνησ 1 

 

Εικόνα 92- Κτίριο Β –Φωτιςμόσ led Ηϊνησ 1 
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Εικόνα 93- Κτίριο Α –Φωτιςμόσ led Ηϊνησ 2 

 

Εικόνα 94- Κτίριο Β –Φωτιςμόσ led Ηϊνησ 2 
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Εικόνα 95- Κτίριο Α –Φωτιςμόσ led Ηϊνησ 3 

 

Εικόνα 96- Κτίριο Β –Φωτιςμόσ led Ηϊνησ 3 

 

Εικόνα 97-Κτίριο Α-ΑΠΕ 
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Εικόνα 98-ΑΠΕ-ΚΣΙΡΙΟ Β 

 

Εικόνα 99-Κτίριο Α-Απαιτήςεισ και κατανάλωςη 
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Εικόνα 100-Κτίριο Β-Απαιτήςεισ και κατανάλωςη 
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Εικόνα 101-Κτίριο Α-Κατάταξη 
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Εικόνα 102-Κτίριο Β- Κατάταξη 
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ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΛΚΟΣ ΡΛΝΑΚΑΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΤΛΛΟΥ Α 

ΣΕΛΙΚΘ 
ΧΡΘΘ 

ΚΣΙΡΙΟ 
ΑΝΑΦΟΡΑ 

 ΤΠΑΡΧΟΝ 
ΚΣΙΡΙΟ 

 ΕΝΑΡΙΟ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ 

   

ΘΕΡΜΑΝΘ 44,7  35,0  71,7    
ΨΤΞΘ 98,1  253,4  115,3    
ΗΝΧ 26,6  7,9  7,9    

ΦΩΣΙΜΟ 212  283,6  206,3    
ΤΝ ΑΠΕ 

ΘΘ 
0  0  239,1    

ΤΝΟΛΟ 381,4  579,9  162,1    
ΚΑΣΑΣΑΞΘ Β  Δ  Α    

 

 

 

ΣΕΛΙΚΘ 
ΧΡΘΘ 

ΚΣΙΡΙΟ 
ΑΝΑΦΟΡΑ 

 ΤΠΑΡΧΟΝ 
ΚΣΙΡΙΟ 

 ΕΝΑΡΙΟ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ 

   

ΘΕΡΜΑΝΘ 14,1  50,8  36,6    
ΨΤΞΘ 155,0  282,3  167,6    
ΗΝΧ 16,9  7,9  7,9    

ΦΩΣΙΜΟ 212,0  283,6  206,3    
ΤΝ ΑΠΕ 

ΘΘ 
0  0  241,2    

ΤΝΟΛΟ 408,0  624  191,1    
ΚΑΣΑΣΑΞΘ Β  Δ  Α    

 

Επιτυγχάνεται εξοικονόμθςθ 70,00%  ςε πρωτογενι ενζργεια 
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ΣΡΙΔΙΑΣΑΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΗ ΥΨΣΟΒΟΛΣΑΙΚΟΤ 
 

 

Εικόνα 103 

 

Εικόνα 104 



 

  ελίδα 
78 

 
  

 

Εικόνα 105 

 

Εικόνα 106 
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Εικόνα 107 

 

Εικόνα 108 
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Εικόνα 109 

 

Εικόνα 110 
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Εικόνα 111 

 

Εικόνα 112 
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Εικόνα 113 

  



 

  ελίδα 
83 

 
  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΨΝ ΠΡΟΣΑΕΨΝ 

ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ ΜΕΡΟ 
 Επειδι μία επζνδυςθ εξ’ οριςμοφ ενζχει κινδφνουσ και αβεβαιότθτεσ ωσ προσ το 

τοποκετοφμενο κεφάλαιο παρουςιάςτθκε ανάγκθ για αξιολόγθςθ τθσ επζνδυςθσ πριν αυτι 

γίνει. Ζτςι με τθ χρθματοοικονομικι αξιολόγθςθ μιασ επενδυτικισ πρόταςθσ αξιολογοφνται 

οι ταμειακζσ ροζσ τθσ επζνδυςθσ ϊςτε με τιμζσ που κα λθφκοφν από παραγόμενουσ 

δείκτεσ να ςυγκρικοφν δφο διαφορετικζσ επενδφςεισ ι να υπολογιςτεί αν μία ςυγκεκριμζνθ 

επζνδυςθ είναι αποδοτικι ι όχι. Σε κάκε επζνδυςθ λοιπόν αναηθτείται ο υπολογιςμόσ των 

εξόδων ανά τθν πορεία τθσ (εκροζσ) και των εςόδων   

(ειςροζσ) που ςχετίηονται με αυτι (cash flow analysis). Στθν περίπτωςι μασ κα 

αςχολθκοφμε με τθν κακαρι παροφςα αξία NPV και τον εςωτερικό βακμό απόδοςθσ IRR. 

ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΙΑ 
  

 Κακαρι Ραροφςα Αξία (ΚΡΑ) είναι το άκροιςμα των παρουςϊν αξιϊν των 

ειςερχόμενων και εξερχόμενων ταμειακϊν ροϊν κατά τθ διάρκεια μιασ χρονικισ περιόδου. 

Μετράει το πλεόναςμα ι τθν ζλλειψθ ταμειακϊν ροϊν, ςε όρουσ παροφςασ αξίασ, ςε ςχζςθ 

με το κόςτοσ κεφαλαίων που χρθςιμοποιικθκαν για μια επζνδυςθ. 

 μηδενική κακαρι παροφςα αξία (ΚΡΑ = 0) ςθμαίνει ότι τα ζςοδα από το ζργο 

αποπλθρϊνουν τθν αρχικι επζνδυςθ, χωρίσ όφελοσ ι ηθμιά για τον επενδυτι 

 

 θετική κακαρι παροφςα αξία (ΚΡΑ>0) ςθμαίνει ότι θ επζνδυςθ είναι κερδοφόρα 

 

 

 αρνητική κακαρι παροφςα αξία (ΚΡΑ<0)  ςθμαίνει ότι θ επζνδυςθ καταλιγει ςε 

ηθμία 

 

Κακαρι Ραροφςα Αξία = Ραροφςα Αξία – Κόςτοσ επζνδυςθσ 

Αποτελεί μια τυποποιθμζνθ μζκοδο που χρθςιμοποιεί τθν ζννοια τθσ χρονικισ αξίασ 

του χριματοσ για τθν εκτίμθςθ μακροπρόκεςμων επενδφςεων. Θ χρονικι αξία του 

χριματοσ ςτα χρθματοοικονομικά, υπαγορεφει ότι ο χρόνοσ ζχει επιπτϊςεισ ςτθν αξία των 

ταμειακϊν ροϊν. 

 

Εικόνα 114-Καθαρή Παροφςα Αξία 

http://www.euretirio.com/2010/06/kostos.html
http://www.euretirio.com/2010/06/ependysi.html
http://www.euretirio.com/2010/06/esodo.html
http://www.euretirio.com/2010/03/oikonomiko-katharo-kerdos.html
http://www.euretirio.com/2010/07/xrima.html
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Αξίηει να ςθμειϊςουμε ότι ςτθν περίπτωςι μασ αφοφ χρθςιμοποιοφμε ιδία κεφάλαια 

ζχουμε επιτόκιο 2%. 

ΕΨΣΕΡΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΔΟΗ 
 Θ μζκοδοσ του εςωτερικοφ βακμοφ απόδοςθσ EBA-IRR)δείχνει τθν απόδοςθ ενόσ 

επενδυτικοφ προγράμματοσ. Ο εςωτερικόσ βακμόσ απόδοςθσ είναι το προεξοφλθτικό 

επιτόκιο το οποίο εξιςϊνει τθν παροφςα αξία των πρόςκετων ετιςιων ταμειακϊν 

ροϊν μετά από φόρουσ οι οποίεσ προζρχονται από το πρόγραμμα, με το αρχικό κόςτοσ του 

προγράμματοσ. Με άλλα λόγια, ο εςωτερικόσ βακμόσ απόδοςθσ είναι το 

προεξοφλθτικό επιτόκιο το οποίο μθδενίηει τθν κακαρι παροφςα αξία του προγράμματοσ. 

Ο εςωτερικόσ βακμόσ απόδοςθσ μιασ επζνδυςθσ υπολογίηεται ωσ εξισ: εξιςϊνοντασ 

τθν παροφςα αξία τθσ αναμενόμενθσ κακαρισ ειςροισ μετρθτϊν με τθν παροφςα αξία τθσ 

εκροισ μετρθτϊν. 

 

Εικόνα 115- Εςωτερικόσ Βαθμόσ Απόδοςησ 

Ππου: 

 Cft : η ππόζθεηη εηήζια ηαμειακή ποή (η ηαμειακή ποή μποπεί να πάπει θεηική ή απνηηική 

ηιμή), μεηά από θόποςρ ηος 

 t=έηη 

 IRR= εςωτερικόσ βακμόσ απόδοςθσ 

 

Εάν ο εςωτερικόσ βακμόσ απόδοςθσ είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ με τθν απαιτοφμενθ 

απόδοςθ,θ επζνδυςθ γίνεται αποδεκτι.Στθν αντίκετθ περίπτωςθ,θ πρόταςθ απορρίπτεται.  

 

 

  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CF%81%CE%BF%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CF%81%CE%BF%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CF%81%CE%BF%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B1_%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AD%CE%BD%CE%B4%CF%85%CF%83%CE%B7


 

  ελίδα 
85 

 
  

ΕΚΡΟΕ-ΚΟΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΕΨΝ  
Το κόςτοσ κάκε παρζμβαςθσ ζχει λθφκεί βάςει των αναλυτικϊν τιμολογίων 

θλεκτρομθχανολογικϊν μελετϊν του υπουργείου μεταφορϊν που αφορά οικοδομικά ζργα 

με τθν πρόςφατθ ανακεϊρθςθ για τθν κάκε εργαςία (ΦΕΚ 1746/Βϋ/2017). Αντικείμενο του 

παρόντοσ είναι ο κακοριςμόσ των τιμϊν μονάδοσ με τισ οποίεσ κα εκτελεςκεί το ζργο, όπωσ 

προδιαγράφεται ςε δθμοπράτθςθσ που ορίηονται ςε διακιρυξθ δθμόςιου ζργου. Στισ τιμζσ 

μονάδοσ του παρόντοσ Τιμολογίου, που αναφζρονται ςε μονάδεσ περαιωμζνθσ εργαςίασ 

και ιςχφουν ενιαία για όλεσ τισ εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν ςτθν περιοχι του  ζργου. 

Ρεριλαμβάνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν του ζργου, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του παρόντοσ, των τευχϊν και ςχεδίων τθσ 

μελζτθσ και των υπολοίπων τευχϊν δθμοπράτθςθσ. Κάκε δαπάνθ γενικά, ζςτω και αν δεν 

κατονομάηεται ρθτά αλλά είναι απαραίτθτθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ 

μονάδασ κάκε εργαςίασ. Οι δαπάνεσ των κάκε είδουσ επιβαρφνςεων ςτα υλικά από 

φόρουσ, δαςμοφσ, ειδικοφσ φόρουσ κ.λπ. πλθν Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) 

ςυμπεριλαμβάνονται 

 

Συνεπϊσ για τθν τοποκζτθςθ φωτοβολταικοφ πάρκου ονομαςτικισ ιςχφοσ 250Κw: 

 

Εικόνα 116-Κόςτοσ εγκατάςταςησ Φ/Β 
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Εικόνα 117-Κόςτοσ Led 

 

 
Εικόνα 118-Κόςτοσ μονάδων A/C (ηλμ 32) 

 

 

ΕΙΡΟΕ 
 Φωτοβολταικό πάρκο: Θ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από τον ιλιο είναι 

εξαιρετικά προβλζψιμθ. Αυτό που ενδιαφζρει, είναι πόςεσ κιλοβατϊρεσ κα δϊςει το 

ςφςτθμά ςε ετιςια βάςθ. Σε γενικζσ γραμμζσ, ζνα φωτοβολταϊκό ςφςτθμα ςτθν Ελλάδα 

παράγει κατά μζςο όρο ετθςίωσ περί τισ 1.150-1.450 κιλοβατϊρεσ ανά εγκατεςτθμζνο 

κιλοβάτ (KWh/KWp ανά ζτοσ) ανάλογα με τθν κλίςθ, τθν περιοχι, τθ ςκίαςθ κτλ. 

Κεωρϊντασ λόγω τθσ μεγάλθσ τοποκετθμζνθσ κλίςθσ μία παραγωγι κατά μζςο όρο 1250 

KWh/KWp ζχουμε 1250*250=312.500 KWh/ζτοσ. Αφαιρείται κάκε χρόνο πτϊςθ απόδοςθσ 

3%. 

 Φωτιςμόσ: κεωρϊντασ ότι τα φϊτα λειτουργοφν 10 ϊρεσ τθ μζρα κατά το ζτοσ ςτα 

κτίρια Α και Γ ζχουμε 24,96 KW*365d*6,5h*2=127.545,6 KWh με λαμπτιρεσ γραμμικοφ 

φκοριςμοφ 

 Αντίςτοιχα για τα κτίρια Β και Δ 36,54 KW*365d*7h*2=186.719,4 KWh 

Αντικακιςτϊντασ τουσ λαμπτιρεσ με led ζχουμε: 

Κτίρια Α και Γ: 18,15 KWh*365d*7h*2=92.746,5 KWh 

Κτίρια Β και Δ : 26,58 KWh*365d*7h*2=135.823,8 KWh 

Συνεπϊσ θ εξοικονόμιςθ είναι 127.545,6-92.746,5+186.719,4-

135.823,8=85.694,7KWh/ζτοσ)  
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 Για τισ αντλίεσ κερμότθτασ αζρα/αζρα ζχουμε υπολογίςει το κόςτοσ εγκατάςταςθσ. Πμωσ 

ςτθν πραγματικότθτα δεν υπάρχουν πραγματικζσ ενεργειακζσ καταναλϊςεισ. Είμαςτε 

λοιπον αναγκαςμζνοι να λάβουμε ςτοιχεία από τισ μονάδεσ πρωτογενοφσ ενζργειασ ϊςτε 

να γίνει μία εκτίμθςθ επζνδυςθσ. Συνεπϊσ: 

Κτίριο Α: 253,47KWh/τμ-115,37KWh/τμ=138,17KWh/τμ 

Από Εικόνα 119- Συντελεςτζσ μετατροπισ ςε μονάδεσ πρωτογενοφσ ενζργειασ 

138,17/2,9=47,62 KWh/τμ 

Κτίριο Β: 282,3-167,6=114,7 KWh/τμ οπότε αντίςτοιχα : 

114,7/2,9 =39,55 KWh/τμ 

Συνολικά για τα 4 κτίρια ζχουμε:  
47,62 KWh/τμ *1783,5τμ*2κτ +39,5547,62 KWh/τμ * *2612,14τμ*2κτ=169860,54+206620,27=376.480,81 KWh 

Αν κεωρθκεί ότι το ΡΕΑ υπολογίηει 24ωρθ λειτουργία ενϊ θ ουςιαςτικι απαίτθςθ για ψφξθ 

ανζρχεται ςτισ 6 ϊρεσ τθν θμζρα ςε μζςθ λειτουργία: 

376.480,81 KWh*12/24h*0.5=47.060.11 KWh εξοικονόμθςθ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
Κάκε KWh κεωρικθκε ότι ζχει κόςτοσ 0,15 ευρϊ. Συνεπϊσ: 

 

Εικόνα 120- Παροφςα αξία και εςωτερικόσ βαθμόσ απόδοςησ τησ επζνδυςησ 
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ΦΟΛΙΑ 
 Εφόςον όπωσ προαναφζρκθκε κεωρικθκε ότι κάνουμε τθν επζνδυςθ με ιδία 

κεφάλαια το κόςτοσ κεφαλαίου είναι 2% και ςυνεπϊσ θ επζνδυςθ κεωρείται πολφ 

αποδοτικι. 

 

Εικόνα 121-κόςτοσ κεφαλαίου 

 Σε περίπτωςθ που ςφμφωνα με τον παραπάνω πίνακα ζιχαμε ζνα κόςτοσ 

κεφαλαίου 6% λόγω δανειδότθςθσ ο πίνακασ μασ κα ζπαιρνε τθν παρακάτω μορφι: 

 

Εικόνα 122-NPV και IRR με 6% κόςτοσ κεφαλαίου 

 

Ραρατθρείται λοιπόν ότι ο εςωτερικόσ βακμόσ απόδοςθσ παραμζνει ίδιοσ διότι δεν ζχει 

ςυμπεριλθφκεί  αποπλθρωμι τόκων δανείου (όπωσ κα ςυνζβαινε ςε περίπτωςθ 

επιχοριγθςθσ μόνο του επιτοκίου από ευρωπαϊκό πρόγραμμα π.χ Εξοικονομϊ για 

κατοικίεσ) αλλά αλλάηει ριηικά θ κακαρι παροφςα αξία. Με λίγα λόγια και πάλι κα ιταν 

ςυμφζρουςα θ επζνδυςθ ιδιαίτερα εάν δεν προβαίναμε ςε αλλαγι φωτιςμοφ αλλά θ 

απόςβεςθ του κεφαλαίου κα ςυνζβαινε μεταγενζςτερα. 



 

  ελίδα 
89 

 
  

  Σε περίπτωςθ που κεωροφςαμε ότι λαμβάνουμε δάνειο ςτο 50% και το δωδζκατο 

ζτοσ πλθρϊναμε τουσ φόρουσ χωρίσ ανατοκιςμό (ςυγκεκριμζνο ποςό για όλο το δάνειο ςε 

κάκε παρζμβαςθ) κα είχαμε: 

 

Εικόνα 123 -NPV και IRR με 5% κόςτοσ κεφαλαίου με καταβολή τόκων ςτο 12
ο
 ζτοσ 

 Ππου φαίνεται ότι ο εςωτερικόσ βακμόσ απόδοςθσ πζφτει. Ομοίωσ και θ κακαρι 

παροφςα αξία. 
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http://bpes.ypeka.gr/wp-content/uploads/%CE%A6%CE%95%CE%92%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3-2018-%CE%A4%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%95-4-%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%98%CE%A9%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F.pdf
http://bpes.ypeka.gr/wp-content/uploads/%CE%A6%CE%95%CE%92%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3-2018-%CE%A4%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%95-4-%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%98%CE%A9%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F.pdf
http://bpes.ypeka.gr/wp-content/uploads/2018_03_21.margarita.petroliagki_%CE%9A%CE%91%CE%A0%CE%95.pdf
http://bpes.ypeka.gr/wp-content/uploads/2018_03_21.margarita.petroliagki_%CE%9A%CE%91%CE%A0%CE%95.pdf
http://bpes.ypeka.gr/wp-content/uploads/2018_03_21.margarita.petroliagki_%CE%9A%CE%91%CE%A0%CE%95.pdf
http://www.ypakp.gr/
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