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Πεξίιεςε 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη α) ε δηαηχπσζε κηαο ζεηξάο δξάζεσλ 

γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηερλεηνχ θσηηζκνχ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο θεληξηθήο 

ζέξκαλζεο ηεζζάξσλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ ηνπ δήκνπ Βνχιαο Αηηηθήο θαη β) ν ππνινγηζκφο ηνπ 

αληίζηνηρνπ νθέινπο απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ. Σα θηίξηα πνπ εμεηάζηεθαλ είλαη ηππηθά ζρνιηθά 

ζπγθξνηήκαηα θαηαζθεπαζκέλα ζηε δεθαεηία ηνπ 80. Παξφηη ε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη 9 κήλεο ηνλ 

ρξφλν, ζε ζχγθξηζε κε έλα ηππηθφ θηίξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 12 κήλεο ην ρξφλν, ε θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ θαη ζέξκαλζε είλαη ζεκαληηθή. Αξρηθά, αλαθέξεηαη ε επξσπατθή θαη ε 

ειιεληθή πνιηηηθή γηα ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα, θαζψο θαη γεληθέο 

δξάζεηο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε πθηζηάκελα θηίξηα. ηε ζπλέρεηα 

γίλεηαη ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ ελεξγεηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θάζε θηηξίνπ θαη 

παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο δξάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηα ζπζηήκαηα θσηηζκνχ θαη 

θεληξηθήο ζέξκαλζεο. Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα ελεξγεηαθά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε πνπ 

πξνθχπηνπλ, θαζψο θαη ηα θφζηε θαη νη ρξφλνη απφζβεζεο ησλ απαηηνχκελσλ επελδχζεσλ. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά 

 

Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε, ελεξγεηαθή επηζεψξεζε, θεληξηθή ζέξκαλζε, 

ηερλεηφο θσηηζκφο, αμηνπνίεζε θπζηθνχ θσηηζκνχ, ρξφλνο απνπιεξσκήο επέλδπζεο 
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Abstract 

 

Aim of this diploma thesis are the presentation of a) various actions for energy upgrade of 

artificial lighting system and central heating for four public buildings of Municipality of Voula city and 

b) the calculations of the corresponding benefits and energy savings by applying these actions. 

The selected buildings were typical schools that were built in the early 80s. Despite of schools are 

used only for 9 months per year, comparing to a typical building that is used for 12 months, their 

lighting and central heating systems consume great amounts of energy. In this thesis, the 

European and Greek policies about energy efficiency in the building sector are introduced, as well 

as general actions of energy upgrade and saving energy in sustainable buildings. Furthermore, a 

detailed recording of energy characteristics of each building and the main actions of energy saving 

in the lighting and central heating system are presented. Finally not only the energy and 

environmental benefits of the suggested actions are presented but also the costs and the payback 

period of the investment. 

 

Key words 

 

Energy saving, energy upgrade of existing buildings, central heating, artificial lighting, daylight 

harvesting, payback period of an investment, energy inspection 
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Δηζαγσγή 

 

Οη αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ παγθφζκην ελεξγεηαθφ ράξηε είλαη 

ζπλερείο θαη ξαγδαίεο. ηα πξνβιήκαηα ηεο ζηελφηεηαο ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ, ηεο 

δηαθαηλφκελεο εμάληιεζεο ησλ απνζεκάησλ θαη ηνπ αζθαινχο αλεθνδηαζκνχ, έρνπλ πξνζηεζεί ηα 

ζνβαξά πεξηβαιινληηθά θαη θιηκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ παξαγσγή θαη ηε 

ρξήζε ηεο ελέξγεηαο θαη ζχκθσλα κε ηελ παγθφζκηα επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ρξήδνπλ άκεζεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο. Ζ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ηνπ θηηξηαθνχ ηνκέα αληηζηνηρεί ζην 

40% ηεο ζπλνιηθήο ηειηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη ζε πεξίπνπ 50% 

ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη άιισλ αεξίσλ πνπ εληζρχνπλ ην θαηλφκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ θαη πξνθαινχλ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

Ο θσηηζκφο θαη ε ζέξκαλζε απνηεινχλ δχν απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο ζπαηάιεο 

ελέξγεηαο. Δλδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε παγθφζκηα θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ 

παξαγσγή θσηηζκνχ αγγίδεη ζπλνιηθά ζήκεξα ην 19%. ηελ Διιάδα, αλ θαη ρψξα κε κηθξέο 

ζρεηηθά απαηηήζεηο γηα ζέξκαλζε ιφγσ γεσγξαθηθήο ζέζεο, νη αλάγθεο γηα ζέξκαλζε ησλ 

θαηνηθηψλ αλέξρνληαη πεξίπνπ ζην 70% ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. 

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηελ επξσπατθή πνιηηηθή γηα ηελ ελεξγεηαθή 

απνδνηηθφηεηα θαη πεξηγξάθνληαη νη θνηλνηηθέο νδεγίεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Δπηπιένλ 

παξνπζηάδνληαη νη δπλαηφηεηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζην θηηξηαθφ ηνκέα ζηα πιαίζηα ηεο 

ειιεληθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη δξάζεηο γηα ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο 

ζπκβαηηθήο ελέξγεηαο γηα Θέξκαλζε, Φχμε, Κιηκαηηζκφ (ΘΦΚ), θσηηζκφ θαη παξαγσγή δεζηνχ 

λεξνχ ρξήζεο (ΕΝΥ) κε ηελ ηαπηφρξνλε δηαζθάιηζε ζπλζεθψλ άλεζεο ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο 

ησλ θηηξίσλ. Γεληθά, ν ζθνπφο απηφο επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ ελεξγεηαθά απνδνηηθνχ ζρεδηαζκνχ 

ηνπ θειχθνπο, ηεο ρξήζεο ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ 

(Ζ/Μ) εγθαηαζηάζεσλ, Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη πκπαξαγσγήο Ζιεθηξηζκνχ θαη 

Θεξκφηεηαο (ΖΘ). 

ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη ηα κέξε ελφο ζπζηήκαηνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο, ε 

θαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ηα ζπλήζε πξνβιήκαηα πνπ 

παξαηεξνχληαη. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηξφπνη βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο 

κέζσ ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη πην δηαδεδνκέλεο ηερληθέο ιχζεηο γηα λα 

εμνηθνλνκεζεί ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε εγθαηαζηάζεηο θσηηζκνχ εζσηεξηθψλ ρψξσλ, ηξφπνη γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ ηερλεηνχ θσηηζκνχ θαη νη δπλαηφηεηεο γηα αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ. 

ην πέκπην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη ηα ππφ κειέηε θηίξηα. Παξαηίζεληαη νη ελεξγεηαθέο 

επηζεσξήζεηο θάζε θηηξίνπ, φπνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ 

ζπζηεκάησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη ησλ πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ ηερλεηνχ θσηηζκνχ. Σέινο 

αμηνινγείηαη ε ζπλνιηθή ελεξγεηαθή θαηάζηαζε ησλ θηηξίσλ θαη επηιέγνληαη νη δξάζεηο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 

ην έθην θεθάιαην γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο θεληξηθήο 

ζέξκαλζεο θάζε θηηξίνπ, φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ αλαβάζκηζή ηνπο. 

ην έβδνκν θεθάιαην γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο 

ηερλεηνχ θσηηζκνχ γηα θάζε ρψξν ησλ ηεζζάξσλ ζρνιίσλ. Δπίζεο πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ε 

ππνινγηζηηθή δηαδηθαζία πνπ νδήγεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ηερλεηνχ 

θσηηζκνχ. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε ηεο πξνηεηλφκελεο θαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε 

ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη έγηλε πεξηγξαθή ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πξνηεηλφκελεο δξάζεο, 

θαζψο θαη ε νηθνλνκηθή κειέηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο. 

ην φγδνν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηερλεηνχ 

θσηηζκνχ θαη ηα ελεξγεηαθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ. 

ην ζχλνιν ησλ ρψξσλ ησλ θηηξίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε σο πξνο ηε δπλαηφηεηα 

αμηνπνίεζήο ηνπ θαη ηειηθά θξίζεθε σθέιηκε ε εγθαηάζηαζε αηζζεηήξσλ θσηηζκνχ ζε αξθεηνχο 
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απφ απηνχο (θπξίσο ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο). Γηα ηνπο ρψξνπο απηνχο, παξαηίζεηαη ε πεξαηηέξσ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα ην ζχζηεκα ηερλεηνχ θσηηζκνχ κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο θαη 

αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ θαζψο θαη ην επηπιένλ θφζηνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο εθκεηάιιεπζεο ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ. 

ην έλαην θεθάιαην γίλεηαη ε ζπγθεληξσηηθή ζχγθξηζε ηεο πξνηεηλφκελεο θαηάζηαζεο ησλ 

ηεζζάξσλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε. Σέινο παξνπζηάδνληαη ηα ελεξγεηαθά 

θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε ηφζν απφ ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ φζν θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΣΑ ΚΣΗΡΗΑ 

 

1.1 Ζ επξσπατθή πνιηηηθή γηα ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα 

 

Δπξσπατθή ζηξαηεγηθή θαη ζηόρνη 

 

Ζ επξσπατθή επηηξνπή πξφηεηλε ηνλ Ηαλνπάξην 2007 κηα δηεμνδηθή δέζκε κέηξσλ γηα ηε 

ράξαμε κηαο λέαο επξσπατθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ νη 

θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη λα εληζρπζεί ε ελεξγεηαθή αζθάιεηα θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ). Ζ δέζκε πξνηάζεσλ ζέηεη δηάθνξνπο θηιφδνμνπο ζηφρνπο ζρεηηθά κε 

ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη ηηο ΑΠΔ κε ζθνπφ λα δεκηνπξγεζεί κηα πξαγκαηηθή 

εζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο θαη λα εληζρπζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ. 

ηε ζπλάληεζε θνξπθήο ησλ εγεηψλ ηεο ΔΔ ζηηο 8 & 9 Μαξηίνπ ηνπ 2007, ην επξσπατθφ 

ζπκβνχιην, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ηεο επξσπατθήο επηηξνπήο γηα κηα «ελεξγεηαθή 

πνιηηηθή γηα ηελ Δπξψπε» ελέθξηλε έλα ζπλνιηθφ ελεξγεηαθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ πεξίνδν 2007-

2009. Πξφθεηηαη, ζηελ νπζία, γηα ηε δηαηχπσζε θαη πηνζέηεζε (γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο 

ΔΔ) κηαο θνηλήο επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηελ ελέξγεηα. 

Δπίθεληξν ηεο λέαο επξσπατθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο είλαη ν θχξηνο ζηξαηεγηθφο 

ελεξγεηαθφο ζηφρνο φηη ε ΔΔ ζα πξέπεη λα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαηά 

20% κέρξη ην 2020, ζε ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θεληξηθνχ 

ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ, ε επξσπατθή επηηξνπή πξνηείλεη παξάιιεια, ηελ επίηεπμε ηξηψλ 

ζρεηηδφκελσλ ζηφρσλ, κε νξίδνληα ην 2020: βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαηά 20%, 

αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ δηείζδπζεο ησλ αλαλεψζηκσλ κνξθψλ ελέξγεηαο ζην ελεξγεηαθφ κείγκα ζην 

επίπεδν ηνπ 20% θαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ βηνθαπζίκσλ ζηηο κεηαθνξέο ζην 10%. 

Δηδηθφηεξα κεηαμχ ησλ δέθα κέηξσλ ηνπ επξσπατθνχ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ ελέξγεηα ηα 

αθφινπζα αθνξνχλ ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα: 

 Καιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ελέξγεηαο. 

 Γηεπθφιπλζε ησλ θξαηψλ-κειψλ γηα αλάπηπμε αιιειεγγχεο ζηελ πεξίπησζε ελεξγεηαθψλ 

θξίζεσλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο ηξνθνδνζία κε πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην θαη 

ειεθηξηθή ελέξγεηα. 

 Βειηίσζε ηνπ θνηλνηηθνχ κεραληζκνχ εκπνξίαο εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ψζηε λα 

κεηαηξαπεί ζε πξαγκαηηθφ θαηαιχηε γηα ηε κείσζε εθπνκπψλ CO2 θαη ηηο επελδχζεηο γηα 

θαζαξή ελέξγεηα. 

 Αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε επξσπατθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, 

πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηε βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ ελεξγεηαθψλ ζεκάησλ απφ ηνπο 

επξσπαίνπο θαηαλαισηέο. 

ηελ θαηεχζπλζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεζκεχζεσλ ζε επξσπατθφ επίπεδν, πξνσζείηαη ε 

ειεθηξνπαξαγσγή απφ αλαλεψζηκεο πεγέο κε ηελ νδεγία 2001/77/ΔΚ γηα ηελ «πξναγσγή ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο», θαζψο θαη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ θαιχπηεηαη απφ έλαλ αξηζκφ νδεγηψλ ηεο 

επξσπατθήο επηηξνπήο, φπσο είλαη ε νδεγία 2002/91/ΔΚ γηα ηελ «ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ 

θηηξίσλ», ε νδεγία 2002/31/ΔΚ γηα ηε ζήκαλζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ησλ νηθηαθψλ 

θιηκαηηζηηθψλ, ε νδεγία 2003/66/ΔΚ πνπ αθνξά ζηε ζήκαλζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα ηα 

νηθηαθά ειεθηξηθά ςπγεία θαη ηνπο θαηαςχθηεο, ε νδεγία 2004/8/εΚ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

«ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο» ε νδεγία 2005/32/ΔΚ γηα ηελ «νηθνινγηθή ζρεδίαζε 

ηνπ εμνπιηζκνχ» θαη ηέινο ε πξφζθαηε νδεγία 2006/32/ΔΚ γηα ηε βειηίσζε ηεο «ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο θαηά ηελ ηειηθή ρξήζε θαη ηηο ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο». 

ηηο 23 Ηαλνπαξίνπ 2008, ε επξσπατθή επηηξνπή, ζε ζπλέρεηα ηνπ επξσπατθνχ ζρεδίνπ 

δξάζεο γηα ηελ ελέξγεηα (2007-2009), παξνπζίαζε δχν πξνηάζεηο γηα λέεο νδεγίεο, γηα ηνλ 
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πεξηνξηζκφ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηελ πεξίνδν 2013-2020 θαη γηα ηηο ΑΠΔ, φπνπ 

ππάξρνπλ επί κέξνπο πξνηάζεηο γηα ηηο ρψξεο-κέιε. 

Γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ηζρχνπλ νη ζηφρνη ηεο νδεγίαο 2006/32/ΔΚ θαη ην ζρέδην 

δξάζεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο πνπ έρεη παξνπζηάζεη ε επξσπατθή επηηξνπή ζην ηέινο ηνπ 

2006, φπνπ πξνβιέπνληαη 9% εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε κέρξη ην 2016 θαη 

20% κείσζε ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο κέρξη ην 2020. 

Γηα ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ζα ηζρχζεη ζε επξσπατθφ επίπεδν κείσζε θαηά 

20% ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990 γηα φινπο ηνπο θιάδνπο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ δηαρείξηζε ηνπ 

πεξηνξηζκνχ ησλ εθπνκπψλ γίλεηαη ζε δχν επίπεδα. ην επίπεδν ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

ππάγνληαη ζην ζχζηεκα εκπνξίαο εθπνκπψλ θαη ζηηο εθπνκπέο εθηφο ζπζηήκαηνο εκπνξίαο. Οη 

επηηξεπφκελεο εθπνκπέο πνπ αλήθνπλ ζην ζχζηεκα εκπνξίαο ζα μεθηλνχλ απφ ην κέζν φξν ηεο 

πεξηφδνπ 2008-2011 θαη ζα βαίλνπλ κεηνχκελεο θαηά 1,74% ην ρξφλν κέρξη ην 2020. Παξάιιεια, 

ζα πξέπεη λα κεησζνχλ θαη νη εθπνκπέο εθηφο εκπνξίαο πνπ γηα ηελ Διιάδα ε κείσζε ζα είλαη 

θαηά 4%. Ο εζληθφο ζηφρνο πεξηνξηζκνχ ησλ εθπνκπψλ γηα ην 2020 είλαη ην άζξνηζκα ησλ επί 

κέξνπο απαηηνχκελσλ πεξηνξηζκψλ εληφο θαη εθηφο εκπνξίαο. 

Δηδηθφηεξα, ε νδεγία 2006/32/ΔΚ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαηά ηελ ηειηθή ρξήζε θαη ηηο 

ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο, ζέηεη ελδεηθηηθφ ζηφρν εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηα θξάηε-κέιε 9% γηα ηα 

επφκελα ελλέα ρξφληα θαη επίζεο ππνρξεψλεη ηα θξάηε-κέιε λα εθπνλήζνπλ ζρέδηα δξάζεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 

 

Οδεγία 2006/32/ΔΚ θαη ζρέδην δξάζεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο 

 

Ζ αλαθνίλσζε ηεο επξσπατθήο επηηξνπήο, ηεο 19εο Οθησβξίνπ 2006, κε ηίηιν: «ζρέδην 

δξάζεο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε: αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ» απνηειεί κηα ξεαιηζηηθή 

ζηξαηεγηθή ελεξγεηαθήο απφδνζεο, πνπ ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ησλ ειάρηζησλ πξνηχπσλ 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο γηα επξχ θάζκα ζπζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ (απφ είδε λνηθνθπξηνχ, φπσο 

ςπγεία θαη θιηκαηηζηηθέο ζπζθεπέο, έσο βηνκεραληθέο αληιίεο θαη αλεκηζηήξεο), γηα ηα θηίξηα, ηηο 

κεηαθνξέο θαη ηηο ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο. ην ζρέδην δξάζεο παξνπζηάδνληαη θαη αμηνινγνχληαη 

πνηνηηθά θαη πνζνηηθά κέηξα γηα ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο έληαζεο (επηπιένλ ηνπ 

1,8%) θαηά 1,5%. 

Μειέηεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί, γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΔΔ, δείρλνπλ φηη είλαη δπλαηφλ λα 

εμνηθνλνκεζεί 20% επηπιένλ ελέξγεηα ην 2020. Σν πνζνζηφ απηφ ηζνδπλακεί ζε 390 ΜΣΗΠ (1 

ΜΣΗΠ= 106 ΣΗΠ, φπνπ ΣΗΠ ζεκαίλεη: Σφλνη Ηζνδχλακνπ Πεηξειαίνπ), 100 δηζεθ. € (390 ΜΣΗΠ κε 

ηηκή $48/bbl), 780 Mt CO2 θαη 780.000 ζέζεηο εξγαζίαο πιήξνπο απαζρφιεζεο. ην Γηάγξακκα 1.1 

εκθαλίδεηαη ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ κέρξη ην 2020. 
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Γηάγξακκα 1.1 Βειηίσζε ελεξγεηαθήο έληαζεο* 

*Η κείωζε ηεο θαηαλάιωζεο πξωηνγελνύο ελέξγεηαο θαηά 1,5% (πξάζηλν θαη κπιε πεδίν) πξνζηίζεηαη ζηνλ εηήζην 

ξπζκό κείωζεο ηεο ελεξγεηαθήο έληαζεο 1.8% ηνπ ζελαξίνπ "business as usual" (θίηξηλν πεδίν), ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ 

εηήζηα βειηίωζε 0,35% από ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δξάζεηο (0,6% εηεζίωο από δηαξζξωηηθέο 

αιιαγέο, όπωο ηεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο θαη 0,85% εηεζίωο «απηόλνκεο βειηίωζεο», όπωο ε αληηθαηάζηαζε / 

εθζπγρξνληζκόο ηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ). Σπλνιηθά ν ζπλδπαζκόο ηωλ κέηξωλ ζα κεηώζεη ηελ ελεξγεηαθή έληαζε θαηά 

3,3% εηεζίωο, κε δεδνκέλε κία κέζε εηήζηα αύμεζε ηεο θαηαλάιωζεο ελέξγεηαο θαηά 0,5% θαη έλαλ εηήζην ξπζκό αύμεζεο 

ηνπ ΑΕΠ θαηά 2,3%. Η αλαθνξά ζην Δηάγξακκα 4 ηεο νδεγίαο 2006/32/ΕΚ απνηππώλεη ην ζηόρν εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο 

9% γηα ηελ πεξίνδν 2008 - 2016. Παξάιιεια κε ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δήηεζεο, αληίζηνηρν πνζνζηό 

εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο 20% κπνξεί λα επηηεπρζεί κε κείωζε ηωλ απωιεηώλ θαηά ηε κεηαηξνπή θαη κεηαθνξά ηεο ελέξγεηαο  

[1]. 

Με ην ζρέδην δξάζεο επηδηψθεηαη λα θηλεηνπνηεζεί ην επξχ θνηλφ, νη ηζχλνληεο ράξαμεο 

πνιηηηθήο θαη νη παξάγνληεο ηεο αγνξάο θαη λα κεηαζρεκαηηζζεί ε εζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο θαηά 

ηξφπν, πνπ λα πξνζθέξεη ζηνπο πνιίηεο ηεο ΔΔ, ππνδνκέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηηξίσλ), 

πξντφληα (κεηαμχ άιισλ ζπζθεπέο θαη απηνθίλεηα), δηεξγαζίεο θαη ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο κε ηνλ 

πςειφηεξν, παγθνζκίσο, ελεξγεηαθφ βαζκφ απφδνζεο. 

χκθσλα κε ην ελ ιφγσ ζρέδην δξάζεο, ε ζεκαληηθφηεξε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κπνξεί 

λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνπο ηνκείο ηεο θαηνηθίαο θαη ζηα εκπνξηθά θηίξηα, φπνπ ππάξρεη έλα 

ζεκαληηθφ δπλακηθφ κείσζεο πνπ εθηηκάηαη απφ 27% έσο 30%, θαζψο επίζεο ζηε κεηαπνηεηηθή 

βηνκεραλία, κε δπλαηφηεηεο εμνηθνλφκεζεο πεξίπνπ 25%, θαη ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, κε 

δπλαηφηεηεο κείσζεο πνπ εθηηκψληαη ζην 26%. 

Σν ζρέδην δξάζεο αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

επξσπατθήο βηνκεραλίαο, ζηελ αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ λέσλ, θαζαξψλ ηερλνινγηψλ θαη ζηε 

βειηίσζε ηεο επηθξαηνχζαο θαηάζηαζεο ζηελ απαζρφιεζε. Δμάιινπ, κε ηελ εμνηθνλφκεζε πνπ ζα 

πξνθχςεη, ζα αληηζηαζκηζηεί ην θφζηνο ησλ επελδχζεσλ ζηηο θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο. 

Σα κέηξα πνπ εγθξίζεθαλ απφ ηελ επξσπατθή επηηξνπή θαη πεξηιακβάλνληαη ζην ζρέδην 

δξάζεο είλαη ηα απνηειεζκαηηθφηεξα απφ άπνςε θφζηνπο/νθέινπο, δειαδή ην πεξηβαιινληηθφ 

θφζηνο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο είλαη ην ρακειφηεξν θαη, παξάιιεια, δελ ππεξβαίλεη ηηο επελδχζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Έρεη δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζε νξηζκέλα απφ απηά ηα 

κέηξα, ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ ρσξίο θαζπζηέξεζε, ελψ άιια πξνβιέπεηαη λα εθαξκνζηνχλ 

κέρξη ηελ πξψηε αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο (ζε 6 ρξφληα), φπσο βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο γηα ηηο ελεξγνβφξεο ζπζθεπέο θαη ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ. 

Δίλαη, σζηφζν, αλαγθαίν λα γίλεη αληηιεπηφ φηη ε νπζηαζηηθή θαη βηψζηκε εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο ζπλεπάγεηαη ηφζν ηελ αλάπηπμε ηερληθψλ, πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειήο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο, φζν θαη ηελ αιιαγή ησλ πξνηχπσλ παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο, αιιά θαη 

ελ γέλεη ηε κεηαβνιή ηεο ζπκπεξηθνξάο, ψζηε λα κεησζεί ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη λα 

δηαηεξεζεί, παξάιιεια, ε ίδηα πνηφηεηα δσήο. 
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Δθηηκάηαη φηη κε ηελ αιιαγή ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ 

πςειήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο κπνξεί λα εμνηθνλνκεζεί ην έλα πέκπην ηεο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο έσο ην 2020. 

ην ζηφρν απηφ ζα ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ επηηπγράλεηαη 

κέζσ ησλ λέσλ πξνηχπσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηα νπνία έρνπλ ζεζπηζζεί γηα ηα λέα θαη ηα 

αλαθαηληδφκελα θηίξηα θαη πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηψζνπλ θαηά 25% ηε δήηεζε πνπ 

πξνβιέπεηαη ιφγσ ηνπ αλακελφκελνπ δηπιαζηαζκνχ ηεο ρξήζεο θιηκαηηζκνχ κέρξη ην 2020. 

Σέινο, ζην ζρέδην δξάζεο, πξνηείλεηαη ε επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ηεο 2002/91/ΔΚ θαη ζε 

πθηζηάκελα θηίξηα κηθξφηεξα ησλ 1.000 m
2
. Με ηελ επέθηαζε απηήλ πξνβιέπεηαη έλα επηπιένλ 

ζεκαληηθφηαην φθεινο 80 ΜΣΗΠ. [3,8] 

 

Οδεγία 2002/91 γηα ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε ησλ θηηξίσλ 

 

Με ηελ νδεγία 2002/91/ΔΚ γηα ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ησλ θηηξίσλ, ε θνηλφηεηα 

ελίζρπζε πεξαηηέξσ ηα κέηξα, πνπ έρνπλ ήδε ζεζπηζζεί ζηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ ζην πιαίζην ηεο 

πξνγελέζηεξεο νδεγίαο SAVE 93/76/ΔΟΚ, ψζηε λα κεησζεί ε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ηνπ 

θηηξηαθνχ ηνκέα, ε νπνία αληηζηνηρεί ζην 40% ηεο ζπλνιηθήο ηειηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζε 

επξσπατθφ επίπεδν θαη ζε πεξίπνπ 50% ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη άιισλ αεξίσλ 

πνπ εληζρχνπλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη πξνθαινχλ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

Ζ ΔΔ έρεη ζεζπίζεη πνιιά θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ 

επίδεημε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο δηαρείξηζεο ηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο θαη γηα ηε ρξήζε ησλ 

αλαλεψζηκσλ ελεξγεηψλ, ηφζν ζε κεκνλσκέλα θηίξηα φζν θαη ζε πνιενδνκηθνχο ηζηνχο, φπσο 

επίζεο θαη γηα άιιεο πηπρέο ηεο αεηθφξνπ δφκεζεο. 

Με ηελ νδεγία 2002/91 ε ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ ππνινγίδεηαη πιένλ ζηε βάζε 

κεζνδνινγίαο, πνπ δηαθνξνπνηείηαη ζε πεξηθεξεηαθφ (εζληθφ) επίπεδν θαη πεξηέρεη, εθηφο ηεο 

ζεξκνκφλσζεο θαη άιιεο παξακέηξνπο, πνπ δηαδξακαηίδνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ 

ξφιν, φπσο νη εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο/θιηκαηηζκνχ, θσηηζκνχ ή εθαξκνγήο ΑΠΔ αιιά θαη ν 

ζρεδηαζκφο ηνπ θηηξίνπ. Σα κέηξα είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηα λέα θηίξηα, κε ηελ εθπφλεζε 

ελεξγεηαθήο κειέηεο, σζηφζν ηδηαίηεξε ζεκαζία απνδίδεηαη ζηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο ησλ πθηζηάκελσλ θηηξίσλ, ζηα νπνία ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηηο απνδνηηθέο αλαθαηλίζεηο πθηζηάκελσλ θηηξίσλ άλσ ησλ 1.000 

m
2
. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νδεγίαο βαζηθφ ζηνηρείν είλαη ε ελεξγεηαθή πηζηνπνίεζε, 

πνπ ζα δηελεξγείηαη απφ ηδηψηεο επηζεσξεηέο θαη ε έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο 

(ΠΔΑ) πνπ ζα επηηξέπεη ζηνπο θαηαλαισηέο λα ζπγθξίλνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηελ ελεξγεηαθή 

απφδνζε ηνπ θηηξίνπ. Ζ ππνρξέσζε έθδνζεο ΠΔΑ θαηά ηελ θαηαζθεπή, ηελ αλαθαίληζε, ηελ 

πψιεζε θαη ηελ εθκίζζσζε θηηξίσλ, δεθαεηνχο ηζρχνο, ζα ιεηηνπξγήζεη σο ην πιένλ βαζηθφ 

θίλεηξν γηα λα πξνσζεζνχλ επεκβάζεηο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ηδηαίηεξα ησλ 

παιαηφηεξσλ θηηξίσλ, δεδνκέλνπ φηη ζα ζπληειεζηνχλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αγνξά αθηλήησλ. 

Παξάιιεια, ηα κέηξα ζηνρεχνπλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ 

ηνπ δεκφζηνπ θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ θαινχληαη λα παίμνπλ έλα ξφιν «πηιφηνπ» γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή δηείζδπζε ησλ κέηξσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 

Ζ επξσπατθή επηηξνπή αλακέλεη φηη κε ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2002/91/ΔΚ ζηα θξάηε-

κέιε θαη εηδηθφηεξα κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαθαίληζεο ησλ ππαξρφλησλ θηηξίσλ, ζα επηηεπρζεί 

ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ ησλ πφιεσλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

θαηνίθσλ, έσο ηα κέζα ηεο ηξέρνπζαο εθαηνληαεηίαο [1-2,5]. 

 

1.2 Ζ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζην πιαίζην ηεο Διιεληθήο ελεξγεηαθήο 

πνιηηηθήο 

 

Έλαο ζεκαληηθφο ζηφρνο ηεο ειιεληθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, είλαη ε πξνψζεζε κέηξσλ 

θαη πξνγξακκάησλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη νξζνινγηθήο ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο. Με ηελ 
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πηνζέηεζε ησλ επξσπατθψλ νδεγηψλ ηέζεθε ην λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ έθδνζε ππνπξγηθψλ 

απνθάζεσλ γηα ηελ ελεξγεηαθή ζήκαλζε ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ (Ν.3661/08). Δμάιινπ, έρεη πηνζεηεζεί πιήζνο κέηξσλ γηα ηηο 

κεηαθνξέο, κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Ν.3423/05 γηα ηα βηνθαχζηκα, ηελ αλαλέσζε ησλ παιαηψλ 

ηδησηηθήο ρξήζεσο απηνθηλήησλ, θαη ηε βειηίσζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ νδηθψλ δηθηχσλ θαη ησλ 

κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο. 

Σν λνκηθφ πιαίζην γηα ηνλ ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο ρψξαο, νινθιεξψζεθε κε ηελ ςήθηζε 

ηνπ Ν. 3438/06 γηα ηε ζχζηαζε πκβνπιίνπ Δζληθήο Δλεξγεηαθήο ηξαηεγηθήο (ΔΔ) σο 

γλσκνδνηηθφ φξγαλν γηα ηε ράξαμε καθξνρξφληαο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. 

ην πξψην εζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα παξνπζηάδνληαη 

ζπγθεθξηκέλα κέηξα βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ηα νπνία ζπληνληζκέλα ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο, ζα νδεγήζνπλ ζε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηνπιάρηζηνλ έσο 16,41TWh ην 2016 

εθπιεξψλνληαο ην ζηφρν ηνπ 9% θαη βνεζψληαο έηζη ηελ Διιάδα λα κεηψζεη ηελ εμάξηεζή ηεο απφ 

ηηο εηζαγσγέο ελέξγεηαο. Δπηπιένλ, ε πηνζέηεζε ηνπ Καλνληζκνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ 

(ΚΔΝΑΚ), ε ζηξνθή πξνο ηερλνινγίεο κε θαιχηεξε ελεξγεηαθή απφδνζε εληζρχεη ηελ θαηλνηνκία θαη 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζπκβάιινληαο ζηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο, ηελ άκεζε θαη 

νπζηαζηηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Ο ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ εθηηκάηαη φηη έρεη πεξηζψξηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 36% 

πεξίπνπ. Ο ηξηηνγελήο θαη ν νηθηαθφο ηνκέαο κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζε εμνηθνλφκεζε 30% θαη 

29% αληίζηνηρα. Σν ζχλνιν ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ δηακνξθψλεη έλα νινθιεξσκέλν εζληθφ 

πξφγξακκα βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ε εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ ζα νδεγήζεη ζηελ 

επίηεπμε ηνπ ελεξγεηαθνχ ζηφρνπ εμνηθνλνκψληαο κεγάια πνζά νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη παξάιιεια εληζρχεηαη ε πεξαηηέξσ δηείζδπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ησλ ΑΠΔ 

[1,3,4,6-8]. 

 

1.3 Δλεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζηα θηίξηα 

 

Ζ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ηνπ θηηξηαθνχ ηνκέα αληηζηνηρεί ζην 40% ηεο ζπλνιηθήο ηειηθήο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη ζε πεξίπνπ 50% ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα θαη άιισλ αεξίσλ πνπ εληζρχνπλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη πξνθαινχλ ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή. Ζ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ πθηζηάκελσλ θηηξίσλ είλαη έλαο απφ 

ηνπο νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο ηήξεζεο ησλ δεζκεχζεσλ ηεο Γηάζθεςεο ηνπ Κηφην 

γηα ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο. 

ηελ Δπξψπε, ν θφζκνο πεξλά ζρεδφλ ην 90% ηνπ ρξφλνπ ηνπ κέζα ζε θηίξηα. Ζ θαθή 

ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ησλ θηηξίσλ επεξεάδεη ηελ πγεία ησλ ελνίθσλ θαη νδεγεί ζε θηίξηα κε 

απμεκέλν θφζηνο ζπληήξεζεο, ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ. Ζ αιιαγή ζηνλ ηξφπν κειέηεο, 

θαηαζθεπήο, αλαθαίληζεο θαη θαηεδάθηζεο ησλ θηηξίσλ θαη ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο αλακέλεηαη λα επηθέξεη ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζε 

πεξηβαιινληηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν ζηηο πφιεηο θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ ηνπο. 

Αθφκε φκσο θαη αλ φια ηα λέα θηίξηα θαηαζθεπάδνληαη κε ελεξγεηαθά απνδνηηθφ ηξφπν, ν 

ξπζκφο αληηθαηάζηαζεο ησλ ππαξρφλησλ θηηξίσλ (0,5 έσο 2% εηεζίσο) είλαη ηφζν αξγφο, ψζηε λα 

ρξεηάδεηαη πνιχο ρξφλνο γηα λα γίλεη πξαγκαηηθά αηζζεηφο ν αληίθηππνο ησλ λέσλ θηηξίσλ. 

Ζ νδεγία 2002/91/ΔΚ απνδίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

ησλ πθηζηάκελσλ θηηξίσλ, ζηα νπνία ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ε ζεξκνκφλσζε ησλ παιαηφηεξσλ θηηξίσλ ζηελ Δπξψπε ζα κπνξνχζε 

λα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο CO2 θαη ην αληίζηνηρν ελεξγεηαθφ θφζηνο θαηά 42%. 

Ζ επξσπατθή επηηξνπή αλακέλεη φηη κε ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2002/91/ΔΚ ζηα θξάηε-

κέιε θαη εηδηθφηεξα κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαθαίληζεο ησλ ππαξρφλησλ θηηξίσλ, ζα επηηεπρζεί 

ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ ησλ πφιεσλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

θαηνίθσλ, έσο ηα κέζα ηεο ηξέρνπζαο εθαηνληαεηίαο. 

Ζ ΔΔ έρεη ζεζπίζεη πνιιά θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ 

επίδεημε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο δηαρείξηζεο ηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο θαη γηα ηε ρξήζε ησλ 
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αλαλεψζηκσλ ελεξγεηψλ, ηφζν ζε κεκνλσκέλα θηίξηα φζν θαη ζε θηηξηαθά ζχλνια, φπσο επίζεο θαη 

γηα άιιεο πηπρέο ηεο αεηθφξνπ δφκεζεο. 

ήκεξα, παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ δνθηκαζκέλεο ηερληθέο θαη θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο, 

ππάξρεη αθφκε δπζθνιία ζηε δηείζδπζε κέηξσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα. Σν 

θχξην εκπφδην είλαη ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απφ πιεπξάο θαηαζθεπαζηψλ θαη αγνξαζηψλ, νη 

νπνίνη ιαλζαζκέλα ζεσξνχλ ηελ ελεξγεηαθά απνδνηηθή δφκεζε δαπαλεξή θαη δελ εκπηζηεχνληαη 

ηηο λέεο ηερλνινγίεο σο πξνο ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ απφδνζή ηνπο καθξνπξφζεζκα. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ θαη άιισλ εκπνδίσλ ζηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα, ηα 

θξάηε-κέιε νθείινπλ λα ζεζπίζνπλ ζεηξά κέηξσλ ππνζηήξημεο θαη θπξίσο λα παξέρνπλ θίλεηξα. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ θαη κε παξάιιειεο ζπλδπαζκέλεο δξάζεηο ζα δνζεί έκθαζε ζηα 

καθξνπξφζεζκα νθέιε, έηζη ψζηε αγνξαζηέο, ηξάπεδεο θαη δαλεηνδνηηθνί νξγαληζκνί λα κπνξνχλ 

λα θάλνπλ δηάθξηζε κεηαμχ θηηξίσλ πνπ κειεηψληαη θαη θαηαζθεπάδνληαη κε ηηο ζπλήζεηο κεζφδνπο 

θαη εθείλσλ πνπ κειεηψληαη θαη θαηαζθεπάδνληαη κε ηερληθέο ζχκθσλεο κε ηελ αξρή ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο. 

ην πιαίζην απηφ ζεκαληηθφ ξφιν θαηέρεη ε ζπλερήο ππνζηήξημε επηδεηθηηθψλ έξγσλ, κε 

εζηίαζε ζηα έξγα θαηαζθεπήο θαη αλαθαίληζεο ηππηθψλ θηηξίσλ αζηηθψλ θαηνηθηψλ, ζρνιείσλ, 

λνζνθνκείσλ θαη γξαθείσλ [1,5]. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 : ΓΡΑΔΗ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δ 

ΤΦΗΣΑΜΔΝΑ ΚΣΗΡΗΑ 

 

θνπφο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη ε παξνπζίαζε δξάζεσλ γηα ηε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο ζπκβαηηθήο ελέξγεηαο γηα ΘΦΚ, θσηηζκφ θαη παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο κε ηελ 

ηαπηφρξνλε δηαζθάιηζε ζπλζεθψλ άλεζεο ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ησλ θηηξίσλ. Γεληθά, ν 

ζθνπφο απηφο επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ ελεξγεηαθά απνδνηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ θειχθνπο, ηεο 

ρξήζεο ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ, ΑΠΔ θαη ΖΘ. 

 

2.1 Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ θηηξηαθνύ θειύθνπο 

 

Σα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο, ςχμεο θαη θσηηζκνχ έρνπλ ηε ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζηελ 

ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ησλ θηηξίσλ. Σν θέιπθνο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ ελεξγεηαθή δήηεζε ησλ 

Ζ/Μ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο, ςχμεο θαη θσηηζκνχ, δεδνκέλνπ φηη θαζνξίδεη ηα θνξηία ζέξκαλζεο, 

ςχμεο θαη ηνλ εηζεξρφκελν θπζηθφ θσηηζκφ. Αλαβαζκίδνληαο ην θηηξηαθφ θέιπθνο, κπνξεί λα 

επηηεπρζεί ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε, κέζσ ηεο κείσζεο ησλ ζεξκηθψλ θαη ειεθηξηθψλ θνξηίσλ. ε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κε ηελ εθαξκνγή ζηνηρείσλ θειχθνπο πςειήο απνδνηηθφηεηαο κπνξεί λα 

απνθεπρζεί ε ρξήζε ησλ Ζ/Μ ζπζηεκάησλ. Αλαιφγσο ηεο ηξέρνπζαο απφδνζεο ηνπ θειχθνπο, ε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κπνξεί λα θηάζεη έσο θαη ην 50% κε εθαξκνγή ελφο εθηεηακέλνπ ζρεδίνπ 

αλαθαίληζεο (π.ρ. εθαξκφδνληαο ζπλδπαζκφ κέηξσλ ή εθαξκφδνληαο ζρέδην πιήξνπο αλαθαίληζεο 

ησλ φςεσλ πνπ κπνξεί λα θηάλεη έσο ηελ εθαξκνγή 'δηπινχ θειχθνπο'). 

Ο εζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο (Internal Rate of Return - IRR) γηα επεκβάζεηο βειηίσζεο 

ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζηελ αλαθαίληζε ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο θπκαίλεηαη ηππηθά κεηαμχ 5% 

θαη 25%, αλαιφγσο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ θειχθνπο, ηνπ θφζηνπο εξγαζηψλ, ηηο ηηκέο 

ελέξγεηαο θαη ηα ρξεκαηνδνηηθά πιαίζηα. 

Ζ ζεξκνκφλσζε ελφο θηηξίνπ είλαη αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ εμαζθάιηζε πγηεηλήο, 

επράξηζηεο θαη ζεξκηθά άλεηεο δηακνλήο κέζα ζε έλα θηίξην θάησ απφ ζπλζήθεο νηθνλνκίαο. 

Ηδηαίηεξα ζηηο θαηνηθίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζπλερψο, ε ζεξκνκφλσζε είλαη βαζηθή αλάγθε. Με ηελ 

θαιή ζεξκνκφλσζε ηνπ θηηξίνπ επηηπγράλεηαη :  

1. Δμνηθνλφκεζε ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο γηα ηε ζέξκαλζε ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ θαηά 

ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν. 

2. Πεξηνξηζκφο ησλ θζνξψλ πνπ παξαηεξνχληαη ιφγσ ηεο έιιεηςεο ζεξκνκφλσζεο, φπσο νη 

ζξαχζεηο ζσιελψζεσλ απφ ηνλ παγεηφ, νη απνθνιιήζεηο επηρξηζκάησλ θαη ρξσκαηηζκψλ απφ 

ζπκπχθλσζε πδξαηκψλ ζηηο ςπρξέο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο. 

3. Μείσζε ησλ δαπαλψλ θαηαζθεπήο ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο, πνπ είλαη αλάινγεο κε ηελ 

εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ηνπ ιέβεηα. 

4. Μείσζε ησλ εθιπφκελσλ ξχπσλ ηφζν ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ θηηξίνπ, φζν θαη ζην επξχηεξν.  

Οη ζεξκηθέο απψιεηεο ελφο θηηξίνπ εμαξηψληαη αθελφο απφ ηελ πνηφηεηα ηεο 

ζεξκνκφλσζεο, αθεηέξνπ απφ άιιεο παξακέηξνπο φπσο: 

1. Ζ έληνλε έθζεζε ηνπ θηηξίνπ ζηνπο αλέκνπο, ε νπνία απμάλεη ηηο ζεξκηθέο απψιεηεο. Αληίζεηα ε 

χπαξμε γεηηνληθψλ θηηξίσλ, δέληξσλ ή άιισλ εκπνδίσλ ηα νπνία πξνθπιάζζνπλ ην θηίξην απφ 

ηελ άκεζε επίδξαζε ησλ αλέκσλ, κεηψλνπλ ηηο ζεξκηθέο απψιεηεο. 

2. Ο αξηζκφο ειεχζεξσλ πιεπξψλ. Όζν πεξηζζφηεξεο είλαη νη ειεχζεξεο πιεπξέο ελφο θηηξίνπ, 

ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη νη ζεξκηθέο απψιεηεο. 

3. Ζ ελνπνίεζε ρψξσλ δηαθνξεηηθψλ νξφθσλ. ε δηπινθαηνηθίεο κε ζπλέρεηα ησλ ρψξσλ, ε 

ζεξκφηεηα ηνπ θάησ νξφθνπ ζπγθεληξψλεηαη ζηνλ πάλσ φξνθν κε απνηέιεζκα ηελ αίζζεζε 

ςχρνπο ηνπ θάησ. 

4. Οη θαπλνδφρνη, νη ζσιελψζεηο παξνρήο ζεξκνχ θαη ςπρξνχ λεξνχ, θαζψο θαη νη ζσιήλεο ησλ 

θεληξηθψλ ζεξκάλζεσλ δελ πξέπεη λα έξρνληαη ζε επαθή κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ γηαηί 

ζπκβάινπλ ζηηο ζεξκηθέο απψιεηεο, εθηφο αλ είλαη κνλσκέλνη. Γηα ηηο θαπλνδφρνπο, ε ζσζηή 
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κφλσζε εμαζθαιίδεη ηε ζσζηή θπθινθνξία ησλ θαπζαεξίσλ θαη ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο 

φμηλσλ ζπκππθλσκάησλ.[1,8] 

Ζ εθηίκεζε ησλ ηερληθψλ κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ηεο 

θιηκαηηθήο ζπλζήθεο, ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ. Ζ 

ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ θειχθνπο κπνξεί λα βειηησζεί κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

αθφινπζσλ κέηξσλ: 

1. Έιεγρνο ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ θαη θεξδψλ απφ ηηο δηαθαλείο επηθάλεηεο κε ρξήζε 

θαηάιιεισλ πιαηζίσλ (θνπθσκάησλ) θαη παινπηλάθσλ. 

2. Βειηίσζε ηεο ζεξκνκφλσζεο ηνίρσλ, νξνθψλ θαη δαπέδσλ κε ρξήζε κνλσηηθψλ πιηθψλ 

κεγαιχηεξνπ πάρνπο. 

3. Βειηίσζε ηεο ζεξκνκφλσζεο φινπ ηνπ θηηξίνπ κε εθαξκνγή δηπινχ θειχθνπο ζηηο φςεηο 

(δηαθαλνχο ή αδηαθαλνχο ην νπνίν είλαη επθνιφηεξν ζην ζρεδηαζκφ ηνπ θαη ηνλ έιεγρφ ηνπ) 

4. Έιεγρνο ζεξκηθψλ θεξδψλ απφ ηηο δηαθαλείο επηθάλεηεο κε ρξήζε θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ 

ζθηαζκνχ. 

5. Μείσζε ηεο αεξνπεξαηφηεηαο ηνπ θειχθνπο (κέζσ ησλ πιαηζίσλ ησλ αλνηγκάησλ, κέζσ 

ξσγκψλ θαη κέζσ ησλ ζπλδεηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηνπ θειχθνπο). 

6. Μείσζε ηνπ χςνπο ησλ ρψξσλ θαη ηεο δηαζηξσκάησζεο ηνπ αέξα (ζε θιίκαηα φπνπ 

θπξηαξρνχλ νη αλάγθεο ςχμεο). 

7. ρεδηαζκφο θαη έιεγρνο ησλ αλνηγκάησλ ψζηε λα επηηξέπνπλ ηνλ αεξηζκφ θαη λα κεηψλνπλ ηηο 

απψιεηεο ζέξκαλζεο / ςχμεο (γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε κεραληθνχ αεξηζκνχ, πξέπεη λα 

γίλεηαη αλάθηεζε ζεξκφηεηαο απφ ηνλ εμεξρφκελν αέξα). 

8. Έιεγρνο ησλ ζεξκηθψλ θεξδψλ απφ ηηο αδηαθαλείο επηθάλεηεο κε αιιαγή ηεο αλαθιαζηηθφηεηαο 

ηνπ δαπέδνπ. 

9. Υξήζε βιάζηεζεο γηα ην ζθηαζκφ ησλ επηθαλεηψλ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν θαη γηα ηε κείσζε ηεο 

εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο ηνπ θηηξίνπ, κέζσ ηεο εμαηκηζηηθήο ςχμεο 

θαη ηεο δηαπλνήο. 

10. Δλζσκάησζε παζεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ (ζεξκνθήπηα, ηνίρνη κάδαο, ηνίρνη trombe) ζην 

θηηξηαθφ θέιπθνο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν. 

11. Δγθαηάζηαζε αλεκηζηήξσλ νξνθήο γηα ηε κείσζε ησλ ςπθηηθψλ θνξηίσλ θαη ηε βειηίσζε ηεο 

ζεξκηθήο άλεζεο θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν. 

12. Ο δηακπεξήο θαη λπρηεξηλφο αεξηζκφο πεξηνξίδνπλ ηα ςπθηηθά θνξηία ηε ζεξηλή πεξίνδν. Ζ 

χπαξμε αλνηγκάησλ νξνθήο (θεγγίηεο, θσηαγσγνί, ειηαθέο θακηλάδεο θ.α.) ζπκβάινπλ ζηνλ 

αεξηζκφ θαη απνκάθξπλζε ηεο ζεξκφηεηαο (αλνδηθή φδεπζε) πνπ εγθισβίδεηαη κέζα ζηνπο 

ρψξνπο. 

13. H επηθάιπςε ηνπ εμσηεξηθνχ θηηξηαθνχ θειχθνπο κε βαθέο πςειήο αλαθιαζηηθφηεηαο θαη 

πςειήο εθπνκπήο ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο (ρξήζε «ςπρξψλ» πιηθψλ). 

Ο βέιηηζηνο ζπλδπαζκφο δηαθφξσλ κέηξσλ νδεγεί θαη ζηε κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο. 

Ζ βειηίσζε ηεο ζεξκηθήο απφδνζεο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη 

απφ νκνηφκνξθε ζεξκνκφλσζε ηνπ θειχθνπο ψζηε λα απνθεχγνληαη νη ζεξκνγέθπξεο. 

Ζ ζεξκνκφλσζε είλαη ζεκειηψδεο παξάκεηξνο ζε θιίκαηα φπνπ θπξηαξρνχλ νη αλάγθεο 

ζέξκαλζεο, αιιά απνηειεί πιενλέθηεκα θαη ζε θιίκαηα φπνπ θπξηαξρνχλ ςπθηηθέο αλάγθεο, παξφηη 

ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα επηηπγράλνληαη κε ην ζπλδπαζκφ ζεξκνκφλσζεο θαη ζεξκηθήο 

ηθαλφηεηαο θαη κε ηελ εμαζθάιηζε θπζηθνχ αεξηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ ζθηαζκνχ [9]. 

 

2.1.1 Πξνζζήθε ζεξκνκόλσζεο 

 

Ζ πξνζζήθε ζεξκνκφλσζεο αθνξά ζηνπο ηνίρνπο, ζηηο νξνθέο θαη ζηα δάπεδα (δειαδή 

επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, π.ρ. επαθή κε pilotis). 

Ζ ζεξκνκφλσζε, ελ γέλεη ζα πξέπεη α) λα είλαη εμσηεξηθή, ψζηε λα αμηνπνηείηαη ε ζεξκηθή 

κάδα ζην εζσηεξηθφ ησλ ρψξσλ, β) λα ηνπνζεηείηαη έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη 

ζεξκνγέθπξεο (κφλσζε ηνηρνπνηίαο θαη θέξνληνο νξγαληζκνχ) θαη γ) λα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ηηο 
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απαηηήζεηο γηα λέα θηίξηα (ζην ζχλνιν ηνπο θαη ζηα επηκέξνπο δνκηθά ζηνηρεία ηνπο) ζηε 

ζπγθεθξηκέλε θιηκαηηθή δψλε ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Ζ πξνζζήθε ζεξκνκφλσζεο αθνξά θπξίσο θηίξηα θαηαζθεπαζκέλα κέρξη ην 1980, ηα 

νπνία δε θέξνπλ θαζφινπ ζεξκνκφλσζε ζηα δνκηθά ηνπο ζηνηρεία. ε θηίξηα πνπ έρνπλ κφλσζε 

(θηίξηα θαηαζθεπαζκέλα κεηά ην 1980), ή ζηα νπνία έρεη γίλεη κεξηθή πξνζζήθε ζεξκνκφλσζεο, 

αιιά θξίλεηαη φηη ε ζεξκνκφλσζε είλαη αλεπαξθήο, είλαη δπλαηφλ ε επέκβαζε λα αθνξά κφλν ζηα 

επαίζζεηα ζεκεία ηνπ θηηξίνπ (π.ρ. κφλσζε θέξνληνο νξγαληζκνχ γηα θάιπςε ζεξκνγεθπξψλ, 

πξφζζεηε κφλσζε νξνθήο). 

ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο φπνπ ε εμσηεξηθή κφλσζε δελ είλαη δπλαηή γηα θαηαζθεπαζηηθνχο 

ιφγνπο (π.ρ. ζε ζηέγεο ή ζε ηνηρνπνηίεο κε επηθάιπςε ζπγθεθξηκέλεο αηζζεηηθήο) κπνξεί λα 

ηνπνζεηεζεί ελαιιαθηηθά εζσηεξηθή κφλσζε. Σν εθηηκψκελν αλακελφκελν φθεινο γηα 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 10-40%. 

 

 
ρήκα 2.1 Δπηδξάζεηο πάλσ ζε έλα πιεπξηθφ ηνίρσκα [15] 

 

πλήζεηο ηχπνη κνλσηηθψλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα θηίξηα είλαη ην fiberglass, ν 

αθξφο πνιπνπξαηζάλεο, ν αθξφο πνιπζηεξίλεο, ν πεηξνβάκβαθαο θ.ά. 

Σν θξάγκα πδξαηκψλ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κφλσζε γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ κνλσηηθνχ πιηθνχ απφ ζπκπχθλσζε πδξαηκψλ θαη αλάπηπμε κπθήησλ. Σν θξάγκα 

πδξαηκψλ πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη πάληνηε ζε επαθή κε ηε ζεξκή πιεπξά ηεο κφλσζεο. Γειαδή ζε 

έλα ζεξκαηλφκελν θηίξην ην θξάγκα ηνπνζεηείηαη κεηαμχ ηεο ζεξκαηλφκελεο επηθάλεηαο ηνπ 

θειχθνπο θαη ηεο κφλσζεο.  
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Μεηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ βαζηθψλ αδπλακηψλ ηεο ζεξκνκφλσζεο ηνπ θηηξηαθνχ 

θειχθνπο (χζηεξα απφ κία ελεξγεηαθή επηζεψξεζε), ζπληάζζεηαη έλαο θαηάινγνο κε ηππηθέο 

δξάζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ ζην γεληθφ πξφγξακκα αλαθαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ: 

 Βειηίσζε ηεο ζεξκνκφλσζεο ηεο ηνηρνπνηίαο, κε ηνπνζέηεζε πξφζζεηεο ζεξκνκφλσζεο 

εμσηεξηθά. 

 Βειηίσζε ηεο ζεξκνκφλσζεο ηεο ηνηρνπνηίαο κε ηνπνζέηεζε πξφζζεηεο ζεξκνκφλσζεο ζην 

δηάθελν (εάλ ππάξρεη). 

 Βειηίσζε ηεο ζεξκνκφλσζεο ηεο ηνηρνπνηίαο, κε ηνπνζέηεζε πξφζζεηεο ζεξκνκφλσζεο 

εζσηεξηθά (φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν). 

 Βειηίσζε ηεο ζεξκνκφλσζεο ηεο ηνηρνπνηίαο ρψξσλ, ηεο νπνίαο ηκήκαηα βξίζθνληαη θάησ απφ 

ηε ζηάζκε ηνπ εμσηεξηθνχ εδάθνπο, κε ηνπνζέηεζε ζεξκνκφλσζεο εζσηεξηθά. 

 Βειηίσζε ηεο ζεξκνκφλσζεο ηεο ηνηρνπνηίαο ρψξσλ, ηεο νπνίαο ηκήκαηα βξίζθνληαη θάησ απφ 

ηε ζηάζκε ηνπ εμσηεξηθνχ εδάθνπο, κε ηνπνζέηεζε ζεξκνκφλσζεο εμσηεξηθά. 

 Βειηίσζε ηεο ζεξκνκφλσζεο ηνπ δαπέδνπ (ησλ ηκεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε επαθή κε κε 

ζεξκαηλφκελνπο ρψξνπο). 

 Σνπνζέηεζε κφλσζεο ζε ηνίρνπο πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ ζεξκαληηθά ζψκαηα. 

 Πεξηνξηζκφο ησλ ζεξκνγεθπξψλ ηνπ θειχθνπο. 

 Βειηίσζε ηεο ζεξκνκφλσζεο ηεο νξνθήο κε ρξήζε θξάγκαηνο αθηηλνβνιίαο (ιεπηφ θχιιν ή 

επίζηξσζε πιηθνχ πςειήο αλαθιαζηηθφηεηαο ζηελ ππέξπζξε αθηηλνβνιία, ζπλήζσο θχιιν 

αινπκηλίνπ, ην νπνίν εθαξκφδεηαη ζηε κία ή θαη ζηηο δχν πιεπξέο ησλ πιηθψλ ηνπ 

ππνζηξψκαηνο). 

 Βειηίσζε ηεο ζεξκνκφλσζεο ηεο νξνθήο κε δεκηνπξγία αεξηδφκελνπ δηάθελνπ (απηή ε ιχζε ζε 

ζπλδπαζκφ κε θξάγκα αθηηλνβνιίαο δίλεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα) [13]. 

 

2.1.2 Αληηθαηάζηαζε παιαηώλ παινπηλάθσλ, ζπξώλ θαη θνπθσκάησλ 

 

Όια ηα δηαθαλή ζπζηήκαηα πνπ απνηεινχλ κέξνο ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο απαηηείηαη λα 

έρνπλ ρακειφ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο (ζε ζπλδπαζκφ κε θαηάιιειν ζπληειεζηή 

θσηνδηαπεξαηφηεηαο, θαη αλαθιαζηηθφηεηαο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε κείσζε ηνπ θπζηθνχ 

θσηηζκνχ). 

Σα αλαθιαζηηθά ζπζηήκαηα παινπηλάθσλ (κε επηθάιπςε low-e) κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ 

ζπληειεζηέο ζεξκνκφλσζεο παξφκνηνπο κε απηνχο ησλ αδηαθαλψλ ζηνηρείσλ (απηά ηα ζπζηήκαηα 

έρνπλ εληαρζεί ήδε ζηνπο θαλνληζκνχο θαη εθαξκφδνληαη ζηηο βφξεηεο ρψξεο). Σα ζπζηήκαηα 

παινπηλάθσλ θαη νη δηαθαλείο φςεηο είλαη πνιχ ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ θειχθνπο γηαηί επηηξέπνπλ 

ηελ άκεζε είζνδν θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ. Απηφ 

κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη ππεξζέξκαλζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζεξηλψλ κελψλ. Οη παινπίλαθεο λέαο 

ηερλνινγίαο κε εηδηθή επεμεξγαζία, κπνξνχλ λα επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζην 

νξαηφ κέξνο ηνπ θάζκαηνο ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ επαξθή θπζηθφ θσηηζκφ θαη κεησκέλα ζεξκηθά 

θέξδε. 

Οη θχξηεο παξάκεηξνη γηα ηελ επηινγή θαηάιιεισλ παινπηλάθσλ είλαη: 

 πληειεζηήο Θεξκνπεξαηόηεηαο U: Ζ ζεξκηθή ηζρχο αλά κνλάδα επηθαλείαο, ε νπνία 

κεηαδίδεηαη εληφο / εθηφο ηνπ θηηξίνπ θαη νθείιεηαη ζηε ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά αλά βαζκφ 

(W/m
2
K). Υακειέο ηηκέο U εμαζθαιίδνπλ ζεκαληηθή κείσζε ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ θαηά ηε 

ρεηκεξηλή πεξίνδν. 

 πληειεζηήο ειηαθήο ελέξγεηαο g: ν ιφγνο ηεο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο ελέξγεηαο πξνο ηελ 

ελέξγεηα πνπ κεηαδίδεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ. Υακειέο ηηκέο g εμαζθαιίδνπλ κείσζε ησλ 

ειηαθψλ θεξδψλ. 

 πληειεζηήο Φσηνδηαπεξαηόηεηαο Tv: ην πνζνζηφ ηεο πξνζπίπηνπζαο θσηεηλήο 

αθηηλνβνιίαο πνπ εηζέξρεηαη ζην θηίξην. Τςειέο ηηκέο εμαζθαιίδνπλ πςειέο ζηάζκεο θπζηθνχ 

θσηηζκνχ ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο. 
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Δθ' φζνλ πξνθχπηεη απφ ηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε/θαηαγξαθή ηνπ θηηξίνπ, φηη ηα 

παξάζπξα, νη ζχξεο θαη ηα θνπθψκαηα είλαη ρακειήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ζπληζηάηαη ε 

αληηθαηάζηαζε ηνπο απφ λέα ελεξγεηαθά απνδνηηθά. 

Δλ γέλεη θνπθψκαηα ζηδεξέληα, παιαηάο θαηαζθεπήο ή ρακειήο αεξνζηεγαλφηεηαο ζα 

πξέπεη λα αληηθαζηζηνχληαη απφ ζεξκνκνλσηηθά θνπθψκαηα κε πηζηνπνηεκέλεο ηδηφηεηεο. Δπίζεο 

ζε πεξίπησζε πνπ ηα ππάξρνληα θνπθψκαηα είλαη απνδνηηθά ελεξγεηαθά, αιιά κε θαθή 

ζπλαξκνγή (θαη παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο ζεξκηθέο απψιεηεο ιφγσ δηείζδπζεο ηνπ αέξα), 

κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ επεκβάζεηο αεξνζηεγάλσζεο ηνπο. 

 

  
ρήκα 2.2 Αληαιιαγή ζεξκφηεηαο κέζσ παινπηλάθσλ [15] 

 

Αληηθαηάζηαζε ζπξψλ κπνξεί λα γίλεη εθ' φζνλ απφ ηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε πξνθχπηεη 

φηη παξνπζηάδνπλ θαθέο ζεξκηθέο ηδηφηεηεο.  

Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ παιηψλ αλνηγκάησλ γίλεηαη ζπλήζσο κε λέα αλνίγκαηα δηπιψλ 

παινζηαζίσλ θαη κε ζεξκνκνλσκέλν πιαίζην. Σα αλνηγφκελα πιαίζηα (παξάζπξα, 

κπαιθνλφπνξηεο) πεξηνξίδνπλ ζην ειάρηζην ηε δηείζδπζε αέξα ζε ζρέζε κε ηα ζπξφκελα θαη 

επάιιεια. Σα ζπξφκελα παξάζπξα επηθέξνπλ ζπλερή αεξηζκφ ηεο ζεξκνκφλσζεο θαη 

επηηαρχλνπλ ηε γήξαλζή ηεο. Δηδηθφηεξα, ζε φιεο ηηο δψλεο ζπληζηάηαη ε ρξήζε δηπιψλ 

παινπηλάθσλ θπξίσο ζηηο πιεπξέο ηνπ θηηξίνπ πνπ είλαη εθηεζεηκέλεο ζε ςπρξνχο αλέκνπο, 

(αλάινγα ηελ επηθξαηνχζα θαηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ). Αληίζηνηρα ζηα θηίξηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

Κιηκαηηθή Εψλε Γ θαη Γ (ζρήκα 2.3) ζπληζηάηαη ε ρξήζε δηπιψλ παινπηλάθσλ ζε φιεο ηηο πιεπξέο 

ηνπ θηηξίνπ. 

 
ρήκα 2.3 Κιηκαηηθέο δψλεο Διιάδαο 

(Πεγή : www.estir.gr) 

 

Σα λέα παξάζπξα ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο ζεξκηθέο ηδηφηεηεο αλά θιηκαηηθή 

δψλε ζχκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα λνκνζεζία γηα λέα θηίξηα [8]. 

Ζ ηνπνζέηεζε εμσηεξηθψλ παξαζπξφθπιισλ πεξηνξίδεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο απψιεηεο 

αλνηγκάησλ θαη ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο πςειήο ηαρχηεηαο αλέκνπ. Παξάιιεια ε κεξηθή ή νιηθή 

http://www.estir.gr/
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ρξήζε ηνπο ηε ζεξηλή πεξίνδν πεξηνξίδεη θαη ηα ειηαθά θέξδε θαη θαηά ζπλέπεηα ηα ςπθηηθά θνξηία 

ελφο ρψξνπ. 

Σν εθηηκψκελν αλακελφκελν φθεινο ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε κε ηελ 

αληηθαηάζηαζε παιαηψλ παινπηλάθσλ, ζπξψλ θαη θνπθσκάησλ (ρσξίο λα ππνινγίδεηαη αζξνηζηηθά 

ζηηο ππφινηπεο δξάζεηο) είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 10-20%. 

 

 Μνλνί θαη δηπινί παινπίλαθεο 

 

Δμ αηηίαο ηεο ζρεηηθά πςειήο αγσγηκφηεηαο ηνπ γπαιηνχ, αλνίγκαηα κε κνλφ θχιιν 

παινπίλαθα απνηεινχλ ηδηαίηεξα αδχλακα ζεκεία ζηε ζεξκνκφλσζε ηνπ θηηξίνπ. Δπίζεο, έλα 

άλνηγκα κε κνλφ παινπίλαθα παξέρεη πνιχ κεησκέλε πξνζηαζία απφ εμσηεξηθνχο ζνξχβνπο. Γηα 

ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη κνλνί παινπίλαθεο έρνπλ ήδε αληηθαηαζηαζεί κε 

δηπινχο. Σν δηάθελν κεηαμχ ησλ δχν θχιισλ κεηψλεη ηε ζεξκνπεξαηφηεηα ηνπιάρηζηνλ θαηά ην 

ήκηζπ. Δπηπιένλ, ην θιεηζηφ δηάθελν επηηξέπεη ηε ρξήζε 'επηθαιππηηθψλ ζηξψζεσλ' ρακειήο 

εθπνκπήο θαη/ή κε επηιεθηηθέο ηδηφηεηεο, ζε έλα απφ ηα δχν θχιια, θαζψο θαη ηε ρξήζε αεξίσλ 

πιήξσζεο ρακειήο αγσγηκφηεηαο, ηα νπνία βειηηψλνπλ ζεκαληηθά ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ησλ παινπηλάθσλ. 

 

 
Γηαγξακκα 2.1 Καηαλάισζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα κε κνλά θαη δηπιά ηδάκηα [15] 

 

 Θεξκναλαθιαζηηθνί παινπίλαθεο 

 

Οη δηπινί αλαθιαζηηθνί παινπίλαθεο ζπλήζσο απνηεινχληαη απφ έλα εμσηεξηθφ δηαθαλέο 

θχιιν παινπίλαθα θαη έλα εζσηεξηθφ θχιιν πνπ θέξεη εηδηθή επηθάιπςε κε ηδηφηεηεο ρακειήο 

εθπνκπήο ζηελ ππέξπζξε αθηηλνβνιία, κε ηελ επηθάλεηα πνπ θέξεη ηελ επηθάιπςε ηνπνζεηεκέλε 

πξνο ην δηάθελν κεηαμχ ησλ παινπηλάθσλ (νη επηθαιχςεηο απαηηνχλ πξνζηαζία θαη πξέπεη λα 

ηνπνζεηνχληαη πάληνηε πξνο ην δηάθελν). Οη επηθαιππηηθέο ζηξψζεηο κεηψλνπλ ηε ζεξκηθή 

αληαιιαγή δη' αθηηλνβνιίαο κεηαμχ ησλ θχιισλ ησλ παινπηλάθσλ θαη έηζη επηηπγράλεηαη κείσζε 

ηεο ζεξκνπεξαηφηεηαο θαηά πεξίπνπ 40%. Πξφζζεηε κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ πεξίπνπ 20% κπνξεί 

λα επηηεπρζεί κε πιήξσζε ηνπ δηάθελνπ κε κείγκα αέξα θαη επγελψλ αεξίσλ, φπσο αξγφ ή 

θξππηφλ, ην νπνίν έρνπλ ρακειφηεξε αγσγηκφηεηα απφ ηνλ αέξα [8]. 
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ρεκα 2.4 Υξήζε ζεξκναλαθιαζηηθψλ παινπηλάθσλ [15] 

 

 Ταινπίλαθεο ειέγρνπ ειηαθήο αθηηλνβνιίαο 

 

πλήζσο απνηεινχληαη απφ έλα εμσηεξηθφ θχιιν παινπίλαθα κε αλαθιαζηηθή επηθάιπςε 

θαη έλα εζσηεξηθφ δηαθαλέο θχιιν παινπίλαθα. Ζ επηθάλεηα πνπ θέξεη ηελ επηθάιπςε ηνπνζεηείηαη 

πξνο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ή πξνο ην δηάθελν αλαιφγσο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπνζέηεζεο ηνπ 

επηθαιππηηθνχ πιηθνχ. Ζ ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ ηχπνπ ηεο επηθάιπςεο είλαη λα αλαθιά ηελ 

πξνζπίπηνπζα ειηαθή αθηηλνβνιία. Ζ εθαξκνγή απηνχ ηνπ ηχπνπ παινπηλάθσλ κπνξεί λα έρεη σο 

ζπλέπεηα ηε κείσζε ηνπ εηζεξρφκελνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη ηελ αχμεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ηερλεηνχ θσηηζκνχ. 

Δπνκέλσο, γηα ηε κείσζε ησλ ζεξκηθψλ θεξδψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζέξνπο, ηα 

θαηαιιειφηεξα πξντφληα είλαη νη επηιεθηηθνί παινπίλαθεο νη νπνίνη αλαθινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο αιιά επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ηεο θσηεηλήο αθηηλνβνιίαο. 

Οη επηιεθηηθνί παινπίλαθεο είλαη νηθνλνκηθά απνδνηηθνί (πεξίνδνο απνπιεξσκήο 

κηθξφηεξε ησλ 10 εηψλ) εάλ εθαξκνζηνχλ ζε θηίξηα κε κεγάιν ςπθηηθφ θνξηίν, ζε ζεξκά θιίκαηα 

θαη εθφζνλ ζπλδπαζηνχλ κε ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ. Ο βαζκφο επηιεθηηθφηεηαο 

κπνξεί λα εμαρζεί απφ ην ιφγν ηνπ ζπληειεζηή θσηνδηαπεξαηφηεηαο πξνο ην ζπληειεζηή ειηαθήο 

ελέξγεηαο Tv/g. Οη ςειφηεξεο ηηκέο 'επηιεθηηθφηεηαο' επηηπγράλνληαη κε επηθάιπςε κε ιεπηή 

ζηξψζε απφ ςήγκαηα κεηάιισλ, ε νπνία ζπλδπάδεηαη κε ρακειή εθπνκπή ζηελ ππέξπζξε 

αθηηλνβνιία (Far Infrared - FIR θαη Near Infrared - NIR). Οη παινπίλαθεο απηνί είλαη νηθνλνκηθά 

απνδνηηθνί αθφκε θαη ζηα ςπρξά θιίκαηα, δεδνκέλνπ φηη κεηψλνπλ ηα ςπθηηθά θνξηία θαηά ηε 

ζεξηλή πεξίνδν θαη ηα ζεξκηθά θνξηία θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν. Αληηζέησο, νη επηιεθηηθνί 

παινπίλαθεο δε ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θηίξηα πνπ παξνπζηάδνπλ κφλν αλάγθεο 

ζέξκαλζεο.  

 

 Άιινη ηύπνη παινπηλάθσλ 

 

Σξηπιά ζπζηήκαηα παινπηλάθσλ θαη δηπιά παξάζπξα, βειηηψλνπλ επίζεο ηε 

ζεξκνκφλσζε, κε κφλν κεηνλέθηεκα ην κεγάιν ηνπο πάρνο. Πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη έλα 

ζχζηεκα δηπιψλ παινπηλάθσλ κε επίζηξσζε low-e παξνπζηάδεη θαιχηεξε ζεξκηθή απφδνζε απφ 

έλα ηξηπιφ ζχζηεκα ζην νπνίν ηα θχιια ησλ παινπηλάθσλ είλαη απιά δηαθαλή. 

Έλα πνιχ ιεπηφ θαη θσηνδηαπεξαηφ κνλσηηθφ πξντφλ είλαη ην ζχζηεκα δηπιψλ 

παινπηλάθσλ κε θελφ αέξνο, αλ θαη δελ είλαη δηαδεδνκέλε ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Δπξψπε. 

 

 Δθαξκνγή θηικ ειέγρνπ ηεο αθηηλνβνιίαο ζε πθηζηάκελνπο παινπίλαθεο 

 

Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ παινπηλάθσλ κπνξεί λα απνθεπρζεί κε ηε ρξήζε δηαθαλψλ θηικ ηα 

νπνία εθαξκφδνληαη ζηελ εζσηεξηθή (ηα θηικ low-e) ή ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ παινπίλαθα 

θαη ρξεζηκεχνπλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ειηαθψλ θεξδψλ ηε ζεξηλή πεξίνδν. Απηή ε ιχζε είλαη 
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θζελφηεξε απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παινπηλάθσλ αιιά θπζηθά κε ρακειφηεξε ελεξγεηαθή 

απφδνζε θαη κηθξφηεξε δηάξθεηα δσήο. 

 

 Πιαίζηα 

 

Ζ ζεξκνπεξαηφηεηα ηνπ πιαηζίνπ επεξεάδεη ηε γεληθή ζεξκνπεξαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηνπ αλνίγκαηνο (U) αλαιφγσο ηεο ζρέζεο πιαηζίνπ θαη γπάιηλεο επηθάλεηαο. Λφγσ ηεο πςειήο 

ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ, ηα πιαζηηθά θαη ηα μχιηλα πιαίζηα 

παξνπζηάδνπλ πάληνηε βειηησκέλε ελεξγεηαθή απφδνζε, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα 

κεηαιιηθά πιαίζηα έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ζεξκνδηαθνπή θαη παξνπζηάδνπλ θαιή νηθνλνκηθή απφδνζε 

[1,9,13]. 

 

2.1.3 Θεξκηθή κάδα 

 

Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ κέηξν θαη εθαξκφδεηαη θπξίσο ζε λέα θηίξηα, αιιά ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζε αλαθαηληδφκελα. Ζ ζεξκηθή κάδα απνζεθεχεη ελέξγεηαο 

θαη κεηψλεη έηζη ηηο εκεξήζηεο θαη επνρηαθέο ζεξκνθξαζηαθέο δηαθπκάλζεηο. Ζ απνζήθεπζε 

ζεξκηθήο ελέξγεηαο δε γίλεηαη ζε φιε ηε ζεξκηθή κάδα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξήζησλ 

ζεξκνθξαζηαθψλ κεηαβνιψλ θαη ην πάρνο ηεο ηνηρνπνηίαο πνπ ρξεζηκεχεη σο ζεξκηθή απνζήθε 

κπνξεί λα ππνινγηζηεί, π.ρ. ρξεζηκνπνηψληαο ηηο κεζφδνπο UNI-CEN. Δπίζεο, ε ζεξκηθή κάδα 

εμαζθαιίδεη ρξνληθή πζηέξεζε, δειαδή ε ρξνληθή δηαθνξά φπνπ παξαηεξείηαη ε κέγηζηε 

ζεξκνθξαζία κεηαμχ ηεο εμσηεξηθήο θαη ηεο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο. Δίλαη ζπλεπψο πνιχ 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο ζηξαηεγηθήο γηα κείσζε ηφζν ησλ ζεξκηθψλ απαηηήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ρεηκεξηλψλ κελψλ, φζν θαη ησλ απαηηήζεσλ ςχμεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζέξνπο. 

Ζ ζεξκηθή κάδα επεξεάδεη ηε ζεξκηθή άλεζε, δεδνκέλνπ φηη επεξεάδεη ηε ζεξκνθξαζία ησλ 

επηθαλεηψλ θαη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα (ε ζεξκηθή άλεζε ησλ ελνίθσλ θαζνξίδεηαη θαη απφ ηηο 

δχν ζεξκνθξαζίεο θαη ην ζπλδπαζκφ ηνπο). 

Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή, ε ζεξκηθή κάδα ζα πξέπεη λα είλαη ζε επαθή κε ην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ. Γη απηφ ζπληζηάηαη: 

 Ζ ζεξκνκφλσζε λα ηνπνζεηείηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηξέπεη κέξνο ηνπ πάρνπο ηνπ 

ηνίρνπ λα είλαη κεηαμχ ηεο ζεξκνκφλσζεο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα (απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ 

ηνπνζέηεζε ηεο ζεξκνκφλσζεο ζην ελδηάκεζν ηεο δηπιήο ηνηρνπνηίαο ή εμσηεξηθά). 

 Να απνθεχγνληαη ςεπδνξνθέο θαη ςεπδνπαηψκαηα, ηα νπνία δεκηνπξγνχλ δηάθελν αέξα 

κεηαμχ ηεο κάδαο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, απνκνλψλνληαο έηζη, ζε κεγάιν 

πνζνζηφ, ηνλ εζσηεξηθφ αέξα απφ ηε ζεξκηθή κάδα. 

 Δπηπιένλ, γηα λα κπνξεί ε ζεξκηθή κάδα λα απνζεθεχεη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα, ηε 

ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ εηζέξρεηαη ζην θηίξην απφ ηηο δηαθαλείο επηθάλεηεο ζα πξέπεη λα έρεη 

επηθάλεηα κε πςειφ ζπληειεζηή απνξξνθεηηθφηεηαο [1,9]. 

 

2.1.4 Γηπινθέιπθεο όςεηο 

 

Οη δηπινθέιπθεο θαη αεξηδφκελεο φςεηο, ζε λέα αιιά θαη ζε πθηζηάκελα θηίξηα, είλαη 

απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο, ηφζν ζε ςπρξά φζν θαη ζε ζεξκά θιίκαηα. Απηά ηα παζεηηθά 

ζπζηήκαηα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηνλ αεξηζκφ, ηα ειηαθά θέξδε θαη ηηο ζεξκηθέο απψιεηεο θαη 

ζπλεπψο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη απφ εηδηθνχο θαη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη αλάγθεο θάζε θηηξίνπ. 

Σν δεχηεξν θέιπθνο κπνξεί λα είλαη δηαθαλέο ή αδηαθαλέο, αλαιφγσο κε ηηο αλάγθεο 

ζέξκαλζεο, ςχμεο θαη θσηηζκνχ ηνπ θηηξίνπ θαη ην δηάθελν κπνξεί λα είλαη θπζηθά ή κεραληθά 

αεξηδφκελν. Οη δηαθαλείο δηπιέο φςεηο παξνπζηάδνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηε 

ιεηηνπξγία, γηα απηφ θαη ε επηινγή απηήο ηεο ιχζεο απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή. Έλα απιφ, θπζηθά 

αεξηδφκελν δεχηεξν θέιπθνο, πνπ απνηειείηαη απφ ζηεγαλφ θαη ζεξκνκνλσκέλν πάλει θαη δηπιά 

παξάζπξα, κπνξεί λα είλαη κηα πνιχ θαιή ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηε βειηίσζε ηεο ζεξκνκφλσζεο 

ηεο εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο. 
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Οη δηπινθέιπθεο φςεηο κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

θηηξίνπ απφ ππεξζέξκαλζε. Σν εμσηεξηθφ θέιπθνο παξέρεη ζθηαζκφ ζην εζσηεξηθφ θέιπθνο, ελψ ν 

αεξηζκφο ηνπ δηάθελνπ απνκαθξχλεη ηε ζεξκηθή ελέξγεηα ε νπνία δηαπεξλά ην εμσηεξηθφ θέιπθνο. 

Σν ηδαληθφ ζχζηεκα ζ' απηή ηελ πεξίπησζε είλαη έλα εμσηεξηθφ θέιπθνο κηθξήο κάδαο κε πςειφ 

ζπληειεζηή αλαθιαζηηθφηεηαο ζηελ εμσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα (γηα ηε κείσζε ηεο απνξξφθεζεο ηεο 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο) θαη εζσηεξηθή πιεπξά κε ρακειή δηαπεξαηφηεηα ζηελ ππέξπζξε αθηηλνβνιία 

(low-e) (γηα ηε κείσζε ηεο ζεξκηθήο αληαιιαγήο κεηαμχ ησλ δχν ζηνηρείσλ ηνπ δηπινχ θειχθνπο). 

Ο ειεχζεξνο ρψξνο πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ησλ δχν ζηνηρείσλ κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηελ έληαμε θηλεηψλ ζπζηεκάησλ ζθηαζκνχ αιιά θαη γηα ηελ επίηεπμε θπζηθήο θπθινθνξίαο ηνπ 

αέξα κε ηελ έληαμε αλνηγκάησλ κεηαμχ ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ δηάθελνπ [9]. 

 

2.1.5 Γηαηάμεηο ζθηαζκνύ 

 

Γηα ηελ παξνρή απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, έρνπλ 

αλαπηπρζεί δηάθνξνη ηχπνη ζθηάζηξσλ. Σα ζθίαζηξα απαηηνχλ θαηάιιειν πξνζαλαηνιηζκφ, 

δηαζηαζηνιφγεζε θαη ρσξνζέηεζε θαη κπνξεί λα παξέρνπλ πξνζηαζία ζε φιε ηελ εμσηεξηθή 

ηνηρνπνηία φηαλ ζπλδπάδνληαη κε ηα ππνζηπιψκαηα, ηνπο εμψζηεο θαη ηνπο πξνβφινπο. 

Σα εζσηεξηθά ζθηάδηα, φπσο θνπξηίλεο θαη πεξζίδεο, πεξηνξίδνπλ ειάρηζηα ηα ειηαθά θέξδε 

απφ ηα αλνίγκαηα. 

Σα εμσηεξηθά ζθίαζηξα, σο κέζνδνο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ελφο θηηξίνπ, 

εθαξκφδνληαη ζε πξνζαλαηνιηζκνχο κε κεγάιε ζεξκηθή επηβάξπλζε ιφγσ ειηαζκνχ. Απηά κπνξεί 

λα είλαη ζηαζεξά (πξφβνινη, κπαιθφληα, πεξηζηξεθφκελεο - κε αλαξηψκελεο - πεξζίδεο, 

πέξγθνιεο) ή θηλεηά (ηέληεο, παληδνχξηα, ξνιά θ.ά.), ζπκπαγή ή δηάηξεηα. 

Ζ ζθίαζε είλαη απνδνηηθφηεξε φηαλ θαιχπηεη φιε ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ελφο θηηξίνπ θαη 

φρη κφλν ηα αλνίγκαηα. Σα ζηαζεξά ζθηάδηα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη ζχκθσλα κε ην ειηαθφ χςνο 

ηεο πεξηνρήο, ψζηε λα ππάξρεη πεξηνξηζκφο ησλ ειηαθψλ θεξδψλ ην θαινθαίξη θαη δπλαηφηεηα 

αμηνπνίεζήο ηνπο ην ρεηκψλα, κε βέιηηζηε ιχζε ηελ ηνπνζέηεζε εμσηεξηθήο πέξγθνιαο κε 

θπιινβφια θχηεπζε. 

πληζηψληαη νξηδφληηα ζε λφηηνπο, λνηηναλαηνιηθνχο θαη λνηηνδπηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο 

(π.ρ. κε βέιηηζην κήθνο 0,80-1,00 m γηα ηππηθφ λφηην παξάζπξν ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο), ψζηε 

λα κελ εκπνδίδεηαη ν ρεηκεξηλφο ειηαζκφο. ε δπηηθνχο θαη αλαηνιηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο 

ζπληζηψληαη ζθίαζηξα θαηαθφξπθνπ ηχπνπ. 

Έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηε δηαζηαζηνιφγεζε ησλ ζθηάζηξσλ, ψζηε λα πξνζηαηεχνπλ ην 

θηίξην απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ην θαινθαίξη, αιιά λα επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ηεο ζην θηίξην ην 

ρεηκψλα. Θα πξέπεη λα εμεηάδεηαη θαη ην ζέκα ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 

επάξθεηα θαη πξνζηαζία απφ ζάκβσζε (έλα ζθίαζηξν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο εληζρπηηθφ 

ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη σο αλαθιαζηηθή επηθάλεηα γηα απνθπγή ζάκβσζεο, αξθεί λα έρεη 

θαηάιιειεο αλαινγίεο, ζέζε θαη νπηηθέο ηδηφηεηεο). 

Ζ αλάγθε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζθηάζηξσλ πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ ελεξγεηαθή 

επηζεψξεζε θαη κειέηε. ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ζθίαζεο πξέπεη 

λα πξνβιέπεηαη ε επαλάρξεζε/αμηνπνίεζε/αλαθχθισζε ηνπ παιαηνχ ζπζηήκαηνο. 

Δπηπιένλ, γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο επηινγήο ησλ ζθηάζηξσλ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ν 

θχθινο δσήο ηνπο (π.ρ. θφζηνο ζπληήξεζεο θαη θαζαξηζκνχ). 

Σν εθηηκψκελν αλακελφκελν φθεινο ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο γηα ςχμε απφ ηε ρξήζε 

δηαηάμεσλ ζθηαζκνχ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 20-30%. 

Ζ απφδνζε ελφο ζθηάζηξνπ εθθξάδεηαη κε ην ζπληειεζηή ζθίαζεο (Shading Coefficient - 

SC): ν ιφγνο g ηνπ παξαζχξνπ / g ηνπ απινχ παινπίλαθα, φπνπ g είλαη ν ζπληειεζηήο ειηαθήο 

ελέξγεηαο. 
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Σύπνη ζθηάζηξσλ: 

 

 Κηλεηέο δηαηάμεηο: Έρνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο ειεγρφκελεο ιεηηνπξγίαο, είηε ρεηξνθίλεηεο είηε 

απηφκαηεο, θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηεο θιίζεο ηνπο αλαιφγσο ηεο ζέζεο ηνπ ήιηνπ θαη άιισλ 

πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ.  

 Δζσηεξηθά ζθίαζηξα: Δίλαη ην πην δηαδεδνκέλν ζχζηεκα πξνζηαζίαο. Σνπνζεηνχληαη εχθνια 

αιιά ε θχξηα ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ν έιεγρνο ηεο ζηάζκεο θαη ηεο θαηαλνκήο ηνπ θσηηζκνχ. Γελ 

είλαη απνηειεζκαηηθά σο πξνο ηνλ έιεγρν ησλ ζεξκηθψλ θνξηίσλ γηαηί δελ απνηξέπνπλ ηεο 

είζνδν ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζην ρψξν, αιιά εάλ είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα θαη 

ζπλδπαζηνχλ κε θαηάιιεινπο επηιεθηηθνχο παινπίλαθεο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, παξάιιεια κε ηνλ έιεγρν ηνπ θπζηθνχ 

θσηηζκνχ. Σέηνηνη ζπλδπαζκνί ζπληζηψληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ εμσηεξηθά ζπζηήκαηα ζθηαζκνχ. 

 Δμσηεξηθά ζθίαζηξα: έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη απνηξέπνπλ ηελ είζνδν ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο ζην ρψξν (φπσο θαη φιεο νη εμσηεξηθέο δηαηάμεηο) θαη ζπλεπψο είλαη ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθά ζηνλ έιεγρν ηνπ ζεξκηθνχ πεξηβάιινληνο. Πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα 

απφ πιηθά ρακειήο ζεξκνρσξεηηθφηεηαο κε αλαθιαζηηθέο ηειηθέο επηζηξψζεηο, ψζηε λα 

κεηψλνπλ ηελ πνζφηεηα ηεο ελέξγεηαο πνπ απνζεθεχεηαη ζηε κάδα ηνπο θαη αλαθιάηαη πξνο ην 

θηίξην. πληζηάηαη, επίζεο, λα επηιέγνληαη ζπζηήκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηελ θίλεζε ηνπ αέξα 

κεηαμχ ησλ ζθηάζηξσλ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ αλνίγκαηνο ηνπ παξαζχξνπ, ψζηε λα απνκαθξχλεηαη 

ε ζεξκφηεηα πνπ απνξξνθάηαη απφ ηα ζθίαζηξα. Μεξηθνί ηχπνη εμσηεξηθψλ ζθηάζηξσλ κπνξεί 

λα παξνπζηάδνπλ κεηνλεθηήκαηα σο πξνο ηε ζπληήξεζε θαη ην ρξφλν δσήο, αιιά δηαηίζεληαη 

ζηελ αγνξά ζπζηήκαηα πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο κε πςειή αληνρή ζηηο αλεκνπηέζεηο. 

 

 
ρήκα 2.5 Πεξηνξηζκφο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο κε ρξήζε εμσηεξηθψλ ζθηάζηξσλ [15] 

 

 θίαζηξα ελδηάκεζεο ηνπνζέηεζεο: Πξφθεηηαη γηα δηαηάμεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ ηνπνζέηεζε 

ησλ ζθηάζηξσλ κεηαμχ ησλ δχν θχιισλ ησλ παινπηλάθσλ. Απνηξέπνπλ ηελ είζνδν ηεο άκεζεο 

θαη ηεο δηάρπηεο αθηηλνβνιίαο, αιιά επηηξέπνπλ επίζεο ηεο είζνδν αθηηλνβνιίαο θαηά ηε 

ρεηκεξηλή πεξίνδν, κε θαηάιιειε θιίζε. Έρνπλ κέζε απφδνζε φζνλ αθνξά ζηε κείσζε ησλ 

αλεπηζχκεησλ ζεξκηθψλ θεξδψλ, δεδνκέλνπ φηη ε ειηαθή αθηηλνβνιία εηζέξρεηαη ζην δηάθελν 

κεηαμχ ησλ παινπηλάθσλ, απμάλνληαο έηζη ηε ζεξκνθξαζία ζην δηάθελν θαη κέξνο απηήο 

κεηαθέξεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν. Έλα πηζαλφ κεηνλέθηεκα είλαη ε δεκηνπξγία πδξαηκψλ 

κεηαμχ ησλ δχν παινπηλάθσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα. 

 Σέληεο - θηλεηά πεηάζκαηα: Σα ζπζηήκαηα απηά ζπλδπάδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ζηαζεξψλ 

δηαηάμεσλ θαη ηελ επειημία ησλ θηλεηψλ. 

 ηαζεξέο δηαηάμεηο: είλαη δηαηάμεηο εηδηθά ζρεδηαζκέλεο γηα ζπγθεθξηκέλν θηίξην θαη είλαη 

κηθξφηεξεο επειημίαο απφ ηηο θηλεηέο. Απαηηνχλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην ζρεδηαζκφ ηνπο γηαηί 

κπνξεί λα πεξηνξίδνπλ ηα ειηαθά θέξδε ζε πεξηφδνπο πνπ είλαη επηζπκεηά. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ βέιηηζησλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζθηαζκφο θαηά ηε ζεξηλή 

πεξίνδν ρσξίο κείσζε ησλ ειηαθψλ θεξδψλ θαηά ην ρεηκψλα, ππάξρνπλ ζηε δηάζεζε ησλ 

κειεηεηψλ δηαγξάκκαηα θαη εμεηδηθεπκέλα ινγηζκηθά. 
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 Πξνεμνρέο - Πξόβνινη: Δίλαη πνιχ δηαδεδνκέλα ζπζηήκαηα ζηηο πεξηνρέο κε ζεξκφ θιίκα. Σν 

κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ηνπο είλαη φηη, εάλ ηνπνζεηεζνχλ ζσζηά, επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ηεο 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο φηαλ ν ήιηνο είλαη ρακειά (ην ρεηκψλα) θαη ηελ απνηξέπνπλ ην θαινθαίξη 

(απνηξέπνπλ επίζεο θαη κέξνο ηεο δηάρπηεο αθηηλνβνιίαο). Ο θχξηνο πεξηνξηζκφο ηνπο είλαη φηη 

είλαη θαηάιιεια κφλν γηα λφηηα αλνίγκαηα. Σα αλαηνιηθά θαη δπηηθά αλνίγκαηα δέρνληαη 

αθηηλνβνιία ρακεινχ χςνπο ήιηνπ, επνκέλσο απαηηνχλ άιια (θαηαθφξπθα) ζπζηήκαηα 

πξνζηαζίαο. 

 Αλαθιαζηηθέο δηαηάμεηο (ξάθηα) θσηηζκνύ: Δίλαη έλα πνιχ απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα ην 

νπνίν κπνξεί λα ζπλδπάζεη έιεγρν ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη ζθηαζκφ. Δίλαη νξηδφληηεο 

αλαθιαζηηθέο επηθάλεηεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην ςειφηεξν ηκήκα θαη κέζα ζηα αλνίγκαηα ή 

αθξηβψο έμσ απφ απηά. Με θαηάιιειε ηνπνζέηεζε ηνπο θαη ζπλδπαζκφ ηνπο κε ηνπο 

πξνβφινπο κπνξνχλ λα ζθηάζνπλ κεγάιν ηκήκα ηνπ αλνίγκαηνο θαη παξάιιεια λα επηηξέπνπλ 

ζην θπζηθφ θψο λα δηεηζδχεη ζηηο βαζχηεξεο δψλεο ηνπ ρψξνπ, κέζσ αλαθιάζεσλ κεηαμχ ηεο 

αλαθιαζηηθήο δηάηαμεο θαη ηεο νξνθήο ηνπ ρψξνπ. 

 Πεξζίδεο: Παξφιν πνπ νη πεξζίδεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο σο ζηαζεξέο δηαηάμεηο, 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη σο θηλεηέο. Δάλ είλαη θηλεηέο, απνηξέπνπλ ηελ άκεζε ειηαθή 

αθηηλνβνιία (θαη κεξηθψο ηε δηάρπηε), ελψ επηηξέπνπλ ηελ είζνδφ ηεο θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν. 

Όηαλ είλαη ζηαζεξέο παξέρνπλ επίζεο αζθάιεηα. Βέβαηα, κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ ην 

κεηνλέθηεκα ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο ζέαο θαη λα απμήζνπλ ηελ απαίηεζε γηα ηερλεηφ θσηηζκφ. 

Δπίζεο, φπσο κπνξεί λα ζπκβεί κε φιεο ηηο εμσηεξηθέο δηαηάμεηο, ε ζπληήξεζή ηνπο κπνξεί λα 

είλαη δχζθνιή εάλ δελ έρεη πξνβιεθζεί ζχζηεκα πξφζβαζεο ζηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ 

θηηξίνπ. 

Δπίζεο, νη πεξζίδεο κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηε ξνή ηνπ αέξα (είηε λα δηεπθνιχλνπλ είηε λα 

εκπνδίδνπλ ην θπζηθφ αεξηζκφ), αλαιφγσο ηεο γεσκεηξίαο ηνπο, ηεο θιίζεο ηνπο θαη ηνπ άκεζνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ θηηξίνπ.  

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη πεξζίδσλ. Κάπνηνη έρνπλ εηδηθφ αλαθιαζηηθφ ζρήκα ην νπνίν 

απνηξέπεη ηελ άκεζε πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία κεγάιεο γσλίαο, αιιά αλαθινχλ ηελ αθηηλνβνιία 

κηθξήο γσλίαο πξνο ηελ νξνθή ηνπ ρψξνπ (απμάλνληαο έηζη ηνλ εηζεξρφκελν θπζηθφ θσηηζκφ θαη 

εμαζθαιίδνληαο εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ζπλζήθεο άλεζεο) [8,9,13,19]. 

 

2.1.6 Αεξνζηεγαλόηεηα 

 

Ζ κείσζε ηεο αεξνπεξαηφηεηαο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη έσο θαη 20% [9] ζηελ εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο, ζε θιίκαηα πνπ θπξηαξρνχλ νη αλάγθεο ζέξκαλζεο. Σα παξάζπξα θαη νη πφξηεο 

απνηεινχλ ζπλήζσο ηα αδχλαηα ζεκεία ηνπ θειχθνπο θαη απαηηνχλ πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ, θαζψο 

θαη ηα ζπλδεηηθά ζηνηρεία ηνπ ζθειεηνχ ηνπ θηηξίνπ θαη ηεο ηνηρνπνηίαο. 

 

2.1.7 Μείσζε ηνπ ύςνπο ηνπ ρώξνπ 

 

Ζ κείσζε ηνπ χςνπο ηνπ ρψξνπ κεηψλεη ηε δηαζηξσκάησζε ηνπ αέξα. Απηφ έρεη σο 

ζπλέπεηα ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ αέξα πνπ απαηηείηαη λα ζεξκαλζεί θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν. 

 

2.1.8 Υξήζε εηδηθώλ επηρξηζκάησλ (ρξήζε «ςπρξώλ» πιηθώλ) ζε νξνθέο θαη όςεηο 

 

Ζ αλαθιαζηηθφηεηα ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ είλαη ζεκειηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

«ςπρξψλ» πιηθψλ θαη κπνξεί ζρεηηθά εχθνια λα δηαθνξνπνηεζεί κε απιή επεμεξγαζία ησλ 

επηθαλεηψλ, φπσο ε εθαξκνγή αλαθιαζηηθήο βαθήο ζηελ νξνθή ηνπ θηηξίνπ θαη ζηνπο εμσηεξηθνχο 

ηνίρνπο. Ζ αλαθιαζηηθφηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο επηθάλεηαο λα αλαθιά ηελ πξνζπίπηνπζα ειηαθή 

αθηηλνβνιία θαη θπκαίλεηαη κεηαμχ 0 θαη 1. ηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή, ζε ζεξκά θιίκαηα (π.ρ. 

ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ) είλαη εθηεηακέλε ε ρξήζε εμσηεξηθψλ ιεπθψλ επηθαλεηψλ. Οη ιεπθέο 

νξνθέο θαη νη ιεπθνί ηνίρνη απνξξνθνχλ κηθξφηεξε πνζφηεηα ειηαθήο αθηηλνβνιίαο απφ ηηο 

ζθνπξφρξσκεο επηθάλεηεο. 
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Σα ςπρξά πιηθά είλαη θαη' εμνρήλ επηζηξψζεηο κε πςειή αλαθιαζηηθφηεηα ζην ειηαθφ 

θάζκα θαη πςειφ ζπληειεζηή ζεξκηθήο εθπνκπήο. Βαζηθή ηνπο ηδηφηεηα είλαη ε αλάθιαζε ηεο 

πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο επηθαλεηαθήο ζεξκνθξαζίαο 

ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ ηδηφηεηα απηή είλαη ζεκαληηθή γηα ηε κείσζε ησλ ςπθηηθψλ θνξηίσλ θαη 

ησλ εζσηεξηθψλ ζεξκνθξαζηψλ ησλ ρψξσλ ην θαινθαίξη. Ζ απφδνζε ησλ «ςπρξψλ» πιηθψλ 

απμάλεηαη, ζπγθξηηηθά κε έλα ζπκβαηηθφ πιηθφ επίζηξσζεο, φζν πην ζθνχξν είλαη ην ρξψκα ηνπ. Χο 

«ςπρξά» πιηθά ζπκπεξηθέξνληαη θαη ηα αλνηρηφρξσκα πιηθά, ηα νπνία πξνζεγγίδνπλ ην ιεπθφ. 

 

 
ρεκα 2.6 Αλαθιαζηηθφηεηα «ςπρξψλ» πιηθψλ ζηηο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ [15] 

 

 Ζ βηνκεραληθή έξεπλα έρεη δψζεη πξντφληα βαθήο ζθνχξσλ απνρξψζεσλ πνπ 

εθαξκφδνληαη γηα ηε δεκηνπξγία «ςπρξψλ» νξνθψλ θαη αλαθινχλ ηελ ππέξπζξε αθηηλνβνιία ε 

νπνία αληηζηνηρεί ζην ήκηζπ ηεο ελέξγεηαο ηνπ ειηαθνχ θσηφο. Οη «ςπρξέο» νξνθέο θαη ηνίρνη 

αλαθινχλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

ζπκβαηηθέο επηθάλεηεο, εμαζθαιίδνληαο έηζη ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο ζην εζσηεξηθφ ησλ 

θηηξίσλ, κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο γηα θιηκαηηζκφ θαη ηε κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο αζηηθήο ζεξκνλεζίδαο. Δάλ ην θηηξηαθφ θέιπθνο είλαη θαιά κνλσκέλν θαη ε ζεξκνκφλσζε είλαη 

ηνπνζεηεκέλε εμσηεξηθά, ηα ζεξκηθά θέξδε θαηά ην ρεηκψλα πξνέξρνληαη κφλν απφ ηα αλνίγκαηα. 

πλεπψο, νη επηθάλεηεο πςειήο αλαθιαζηηθφηεηαο δελ επηβαξχλνπλ ηε ρεηκεξηλή ιεηηνπξγία. 

Ζ ρξήζε εηδηθψλ «ςπρξψλ» πιηθψλ ζπληζηάηαη: 

 ε νξνθέο, νη νπνίεο είλαη ήδε ζεξκνκνλσκέλεο ή ζε νξνθέο ζηηο νπνίεο δελ είλαη δπλαηή ε 

πξνζζήθε ζεξκνκφλσζεο (ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη απφ θαηάιιειε κειέηε). 

 ε νξνθέο φπνπ πξνζηίζεηαη ζεξκνκφλσζε θαη ηα «ςπρξά» πιηθά ηνπνζεηνχληαη γηα 

ζπκπιεξσκαηηθφ φθεινο. 

 ε νξνθέο ή ζεκεία νξνθψλ φπνπ (γηα ηερληθνχο, νηθνλνκηθνχο ή θαη άιινπο ιφγνπο) δελ 

θξίλεηαη ζθφπηκε ε θχηεπζε. 

 Όηαλ ε επηθάλεηα εθαξκνγήο ησλ ςπρξψλ πιηθψλ είλαη αζθίαζηε θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

εκέξαο ηνπο κήλεο Ηνχλην-επηέκβξην. 

 Όηαλ ην ελ ιφγσ θηίξην παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πςειά ςπθηηθά θνξηία, ζε ζρέζε κε ηα θνξηία 

ζέξκαλζεο. 

 Γηα εθαξκνγή ζε ηνίρνπο, φηαλ ε πξνζζήθε κφλσζεο δελ απνηειεί ελδεδεηγκέλε ιχζε, είηε γηα 

θαηαζθεπαζηηθνχο ιφγνπο είηε ιφγσ κεγάισλ ςπθηηθψλ θνξηίσλ. 

Θα πξέπεη, ζε θάζε πεξίπησζε, λα ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ ελεξγεηαθή κειέηε θαη απφ ην 

θφζηνο, φηη ε επέλδπζε είλαη νηθνλνκηθά απνδνηηθή. 

Δπί πιένλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε επαλεπάιεηςεο ηεο επηθάλεηαο, ηδηαίηεξα γηα 

νξηδφληηεο επηθάλεηεο, κε «ςπρξφ» επίρξηζκα, θάζε 3-4 ρξφληα. 

Σν εθηηκψκελν αλακελφκελν φθεινο ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο γηα ςχμε κε ηε ρξήζε 

εηδηθψλ επηρξηζκάησλ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 20-30% ζε παξαθείκελνπο ρψξνπο [1]. 



33 

 

2.1.9 Πξνζζήθε πγξνκόλσζεο 

 

Ζ εθαξκνγή εμσηεξηθήο πγξνκφλσζεο (κεκβξάλεο ή αδηαβξνρνπνηεηηθέο επηθαιχςεηο) θαη 

ζχζηεκα απνζηξάγγηζεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πγξαζίαο ζε ππφγεηνπο ρψξνπο πνπ εθάπηνληαη 

κε ην έδαθνο, ζπκβάινπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζεξκηθψλ θαη ςπθηηθψλ θνξηίσλ. Οη ηνηρνπνηίεο θαη 

ηα δάπεδα πνπ εθάπηνληαη κε ην έδαθνο, ιεηηνπξγνχλ ζαλ πεγή ζεξκφηεηαο (ρεηκψλα) θαη 

δξνζηζκνχ (θαινθαίξη) κέζα ζην ρψξν πνπ πεξηβάιινπλ. 

 

2.1.10 Φπζηθόο/λπρηεξηλόο αεξηζκόο 

 

Ο δηακπεξήο θαη λπρηεξηλφο αεξηζκφο πεξηνξίδνπλ ηα ςπθηηθά θνξηία ηε ζεξηλή πεξίνδν. Ζ 

χπαξμε αλνηγκάησλ νξνθήο (θεγγίηεο, θσηαγσγνί, ειηαθέο θακηλάδεο θ.α.) ζπκβάινπλ ζηνλ 

αεξηζκφ θαη απνκάθξπλζε ηεο ζεξκφηεηαο κε αλνδηθή φδεπζε πνπ εγθισβίδεηαη κέζα ζηνπο 

ρψξνπο. 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ αεξηζκνχ, ηδηαίηεξα θαηά ηηο ελδηάκεζεο πεξηφδνπο ηνπ έηνπο 

(Απξίιην έσο Μάην θαη επηέκβξε έσο Οθηψβξε) θαη ηηο βξαδηλέο ψξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

θαινθαηξηνχ, κπνξεί λα επηηεπρζεί εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηεο ηάμεσο ηνπ 10% - 15% ρσξίο θακία 

επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ. 

Δάλ ν θπζηθφο αεξηζκφο δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί επαξθψο κε θπζηθφ ηξφπν, ζπληζηάηαη ε 

ρξήζε κεραληθνχ ή θαη πβξηδηθνχ αεξηζκνχ. 

Ο επαξθήο θπζηθφο αεξηζκφο επηηπγράλεηαη κε θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλα θαη 

δηαζηαζηνινγεκέλα αλνίγκαηα. Με απηά εμαζθαιίδεηαη δηακπεξήο ή θαηαθφξπθνο αεξηζκφο ηηο 

επηζπκεηέο επνρέο θαη ψξεο ηνπ έηνπο. Γηα ην δηακπεξή αεξηζκφ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

παξάζπξα ή ηκήκαηα παξαζχξσλ, θεγγίηεο ή ζπξίδεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηνπ αέξα. 

πκπιεξσκαηηθά γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θαηαθφξπθνπ αεξηζκνχ (θαηλφκελν θπζηθνχ ειθπζκνχ), 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλνίγκαηα ζηελ νξνθή ή ζε απνιήμεηο θιηκαθνζηαζίσλ ή θαη 

θακηλάδεο αεξηζκνχ (αηνιηθέο ή ειηαθέο θακηλάδεο).  

 

 
ρεκα 2.7 (α) Γηακπεξήο αεξηζκφο [15] 
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ρεκα 2.7 (β) Καηαθφξπθνο αεξηζκφο [15] 

 

Μέηξα πνπ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ έιεγρν ηνπ αεξηζκνχ (νξηδφληηνπ θαη 

θαηαθφξπθνπ) θαη ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο είλαη: 

 Έιεγρνο αλνίγκαηνο ζπξψλ θαη παξαζχξσλ (ρεηξνθίλεηνο ή απηφκαηνο). 

 Καηάιιεινο ζρεδηαζκφο ησλ παξαζχξσλ γηα εμαζθάιηζε αεξηζκνχ. 

 Έιεγρνο ηνπ αλνίγκαηνο ησλ ζπξψλ κεηαμχ δσλψλ κε δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο ξχζκηζεο. 

 Υξήζε θιηκαθνζηαζίσλ θαη αίζξησλ γηα θαηαθφξπθν αεξηζκφ. 

Δπίζεο, ζηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ θηηξίνπ, κπνξεί λα πηνζεηεζεί ν δηαρσξηζκφο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηκεκάησλ ησλ αλνηγκάησλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη αεξηζκφο αιιά θαη αζθάιεηα ησλ 

ρψξσλ, κέζσ ηεο ηνπνζέηεζεο πξνζηαηεπηηθψλ κεηαιιηθψλ πιεγκάησλ, θαζψο θαη ε πξνζζήθε 

αλνηγκάησλ γηα παξνρή επηπιένλ θπζηθνχ θσηηζκνχ, παξάιιεια κε ηα ππφινηπα αλνίγκαηα. 

ηελ ελεξγεηαθή κειέηε ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε παξνρή λσπνχ αέξα (αιιαγέο αέξα 

αλά ψξα ή θπβηθά κέηξα αλά ψξα) θαζψο θαη πνηα αλνίγκαηα ζπλεηζθέξνπλ ζην θπζηθφ αεξηζκφ, 

κε πνην ηξφπν ζα επηηπγράλεηαη ε επηζπκεηή ιεηηνπξγία ηνπο θαζψο θαη ε κείσζε, κε ηνλ ηξφπν 

απηφ, ηεο απαηηνχκελεο ή θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο [18,29]. 

 

2.1.11 Υξήζε θύηεπζεο 

 

Ζ εμσηεξηθή θχηεπζε κε θπιινβφια δέλδξα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα κεξηθφ ζθηαζκφ 

ησλ θηηξηαθψλ φςεσλ θαη γηα ηε κείσζε ηεο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο σο 

βειηίσζε κηθξνθιίκαηνο. Σα θπηά απνξξνθνχλ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη παξάγνπλ πδξαηκνχο, κε 

απνηέιεζκα λα ςπρξαίλνπλ ηνλ αέξα ζην άκεζν πεξηβάιινλ.  

Δίλαη επίζεο δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί θχηεπζε γηα ηε δεκηνπξγία «πξάζηλσλ» νξνθψλ 

θαη φςεσλ. Σν έδαθνο θαη ηα θπηά πνπ θαιχπηνπλ ηελ επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ παξέρνπλ 

ζεξκνκφλσζε θαη απμάλνπλ ηε ζεξκνρσξεηηθφηεηα ηνπ θηηξίνπ. Έρνπλ ζπλεπψο πνιχ ζεηηθή 

επίδξαζε ζε θιίκαηα κε ςειέο απαηηήζεηο ςχμεο. Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο πξέπεη λα πξνεγείηαη 

ζηαηηθή κειέηε ηεο νξνθήο θαη εθαξκνγή απνζηξάγγηζεο θαη πγξνκφλσζεο. 

Υξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο θπιινβφια θπηά, ψζηε λα επηηξέπνπλ ηα ζεξκηθά θέξδε θαηά ηε 

ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη πνηθηιίεο κε ρακειή απαίηεζε ζε λεξφ, φπσο είλαη ηα παρχθπιια, θαθηνεηδή 

θηι. Σα αλαξξηρεηηθά θπηά ζπκβάινπλ ζηε ζθίαζε ηνπ θειχθνπο αιιά πξνθαινχλ δεκηέο ζην 

θηηξηαθφ θέιπθνο. Γηα ηε δεκηνπξγία δηάθελνπ κεηαμχ ηεο ηνηρνπνηίαο θαη ηεο θχηεπζεο, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη αεξηζκφο αιιά θαη πξνζηαζία ησλ επηθαλεηψλ απφ ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ, 

ρξεζηκνπνηνχληαη κεηαιιηθά πιέγκαηα γηα ηε ζηήξημε ησλ αλαξξηρφκελσλ θπηψλ, ζε απφζηαζε 30-

40 εθ. απφ ηελ ηνηρνπνηία.  
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Δηθόλα 2.1 Φχηεπζε νξνθήο [15] 

 

Ζ θχηεπζε ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ην 60% ηεο νξνθήο. Ζ εθαξκνγή ηεο 

θπηεκέλεο νξνθήο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο 

θαη εξγαζίεο (ζηεγαλνπνίεζε κε δηπιή ζηεγάλσζε, απνζηξαγγηζηηθφ ζηξψκα, θεπεπηηθφ ζηξψκα, 

θπηά θαη ζχζηεκα άξδεπζεο). ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπηεκέλα δψκαηα εθηαηηθνχ 

ηχπνπ ή ην απνζηξαγγηζηηθφ ζηξψκα είλαη θξνθάιεο, ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ζηαηηθφο 

έιεγρνο ηνπ δψκαηνο, ηδηαίηεξα γηα θαηαζθεπέο πξν ηνπ 1981. 

Θα πξέπεη λα δίλεηαη θαη κηα απιή κειέηε πξφβιεςεο άξδεπζεο ηνπ θπηεκέλνπ ρψξνπ θαη 

λα ηεθκεξηψλεηαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ. 

Σν εθηηκψκελν αλακελφκελν φθεινο ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο γηα ςχμε είλαη ηεο ηάμεο 

ηνπ 20% ζηνλ ππνθείκελν φξνθν ηνπ θηηξίνπ [1]. 

 

2.1.12 Δγθαηάζηαζε/ελζσκάησζε παζεηηθώλ ειηαθώλ ζπζηεκάησλ 

 

εκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα ηε ζέξκαλζε ελφο θηηξίνπ 

απνηειεί ε αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο κε δηάθνξεο ηερληθέο ζην θηηξηαθφ θέιπθνο. Σν πην 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ ην ρεηκψλα 

αιιά θαη γηα απνθπγή ηεο ππεξζέξκαλζεο ην θαινθαίξη είλαη ν ζσζηφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ 

αλνηγκάησλ. 

Ο λφηηνο πξνζαλαηνιηζκφο (κε απφθιηζε 30° αλαηνιηθά ή δπηηθά) είλαη απηφο πνπ δέρεηαη 

επαξθή αθηηλνβνιία θαη ζπληζηάηαη γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ειηαζκνχ ησλ ρψξσλ πνπ έρνπλ 

κεγαιχηεξε αλάγθε γηα ζέξκαλζε. Νφηηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ αλνίγκαηα πνπ δέρνληαη ηελ 

πεξηζζφηεξε ειηαθή αθηηλνβνιία ην ρεηκψλα, κε θαηάιιεια νξηδφληηα ζθίαζηξα, επηβαξχλνληαη 

ειάρηζηα ην θαινθαίξη. Αλνίγκαηα ζην βνξξά βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε πνηφηεηα θσηηζκνχ ζην ρψξν 

γηαηί δέρνληαη κφλν δηάρπην θαη φρη άκεζν θσο, ζπληζηψληαη γηα ην θαινθαίξη, αιιά πξέπεη λα είλαη 

πεξηνξηζκέλεο επηθάλεηαο γηαηί παξνπζηάδνπλ κεγάιεο ζεξκηθέο απψιεηεο ην ρεηκψλα. Ζ 

αμηνπνίεζε ηνπ αλαηνιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ αλνηγκάησλ πξνηείλεηαη γηα ειηαζκφ ησλ ρψξσλ 

θαηά ηηο πξσηλέο ψξεο, ελψ, ηα δπηηθά αλνίγκαηα έρνπλ ηε δπζκελέζηεξε ζεξκηθή ζπκπεξηθνξά 

φιν ην ρξφλν. Γη’ απηφ ζπληζηψληαη κφλν φπνπ είλαη απαξαίηεην γηα ιφγνπο θσηηζκνχ ή ζέαο. 

Γεληθά, ζηα αλαηνιηθά θαη δπηηθά αλνίγκαηα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη εμσηεξηθέο θαη θαηαθφξπθεο 

δηαηάμεηο ζθίαζεο. 

Σα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα ζηα θηίξηα αμηνπνηνχλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα γηα ζέξκαλζε 

ησλ ρψξσλ ην ρεηκψλα. Απνηεινχλ δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ, πνπ αμηνπνηψληαο ηνπο λφκνπο 

κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο, ζπιιέγνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα, ηελ απνζεθεχνπλ ππφ κνξθή ζεξκφηεηαο 

θαη ηε δηαλέκνπλ ζην ρψξν, Ζ ζπιινγή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο βαζίδεηαη ζην θαηλφκελν ηνπ 
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ζεξκνθεπίνπ θαη εηδηθφηεξν, ζηελ είζνδν ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο κέζσ ηνπ γπαιηνχ ή άιινπ 

δηαθαλνχο πιηθνχ θαη ηνλ εγθισβηζκφ ηεο πξνθχπηνπζαο ζεξκφηεηαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ρψξνπ. 

Σν ζπλεζέζηεξν παζεηηθφ ειηαθφ ζχζηεκα είλαη ην ζχζηεκα άκεζνπ θέξδνπο, πνπ 

πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ παξαζχξσλ θαηάιιεινπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη κεγέζνπο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ απαηηνχκελε ζεξκηθή κάδα (βαξηά πιηθά, φπσο πέηξα, πιάθεο κπεηφλ ζηνπο 

ηνίρνπο θαη ζηα δάπεδα, ρσξίο λα είλαη θαιπκκέλα, π.ρ. απφ ραιηά), ε νπνία απνξξνθά κέξνο ηεο 

εηζεξρφκελεο αθηηλνβνιίαο θαη ζεξκφηεηαο θαη ηελ απνδίδεη ζην ρψξν αξγφηεξα θαη έηζη δηαηεξείηαη 

ν ρψξνο ζεξκφο γηα πεξηζζφηεξεο ψξεο. 

 

  
ρεκα 2.8 Καηάιιεινο πξνζαλαηνιηζκφο αλνηγκάησλ (παζεηηθφ ειηαθφ ζχζηεκα άκεζνπ θέξδνπο) 

[15] 

 

 Μεξηθά παζεηηθά ζπζηήκαηα έκκεζνπ θέξδνπο είλαη: 

 Ζιηαθνί ηνίρνη: Έρνπλ ζηελ εμσηεξηθή ηνπο πιεπξφ, ζε κηθξή απφζηαζε (πεξίπνπ 15 cm) νπφ 

ηελ ηνηρνπνηία, ηδάκη (παινπίλαθα) θαη ιεηηνπξγνχλ σο ειηαθνί ζπιιέθηεο κεηαθέξνληαο ηε 

ζεξκφηεηα είηε κέζσ ηνπ πιηθνχ ηνπ ηνίρνπ (ηνίρνο ζεξκηθήο απνζήθεπζεο), είηε κέζσ ζπξίδσλ 

(ζεξκνζηθσληθφ πάλει) ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν. πλδπαζκφο ησλ δχν ιεηηνπξγηψλ είλαη ν ηνίρνο 

κάδαο κε ζπξίδεο ή ηνίρνπο Trombe-Michel (ζρήκα 2.9). 

 

 
Δηθόλα 2.2 Σνίρνο ζεξκηθήο απνζήθεπζεο [15] 
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ρεκα 2.9 Λεηηνπξγία ηνίρνπ Trombe [15] 

 

 Θεξκνθήπηα (ειηαθνί ρώξνη): Δίλαη θιεηζηνί ρψξνη πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε λφηηα ηκήκαηα ηνπ 

θηηξηαθνχ θειχθνπο θαη πεξηβάιινληαη απφ παινζηάζηα. Ζ ειηαθή ζεξκφηεηα απφ ην 

ζεξκνθήπην κεηαθέξεηαη ζηνπο θπξίσο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ κέζσ αλνηγκάησλ ή ησλ ελδηάκεζσλ 

ηνίρσλ. Γηα ηελ πεξίπησζε πξνζζήθεο ζεξκνθεπίνπ ζε πθηζηάκελν θηίξην ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη είηε ζρεηηθή νηθνδνκηθή άδεηα (ηξνπνπνίεζε) είηε βεβαίσζε φηη κε ηελ πξνζζήθε δε ζα 

ππάξρεη ππέξβαζε ζηνπο ζπληειεζηέο δφκεζεο θαη θάιπςεο. 

 

 
Δηθνλα 2.3 Υξήζε ζεξκνθεπίνπ ζην εμσηεξηθφ θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ [15] 
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ρεκα 2.10 Λεηηνπξγία ζεξκνθεπίνπ ζηα θηίξηα [15] 

 

 Ζιηαθά αίζξηα: Δίλαη εζσηεξηθνί ρψξνη ηνπ θηηξίνπ νη νπνίνη έρνπλ ζηελ νξνθή ηνπο 

παινζηάζηα θαη ιεηηνπξγνχλ φπσο ηα ζεξκνθήπηα. 

 

 
Δηθόλα 2.4 Ζιηαθφ αίζξην [15] 
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ρεκα 2.11 Δλεξγεηαθφο ρεδηαζκφο ηνπ θηηξίνπ ηεο Δ..Τ.Δ. ζηελ νδφ Πεηξαηψο:  

Σνκή θηηξίνπ - αλάιπζε ειηαζκνχ θαη ζθηαζκνχ ησλ ειηαθψλ αηζξίσλ [15] 

 

Όια ηα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα πξνζαξηψληαη ζε φςεηο ηνπ θηηξίνπ κε λφηην 

πξνζαλαηνιηζκφ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα κε ζθηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα. Δπί πιένλ, 

ζπλδπάδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε ζεξκηθή πξνζηαζία, θαζψο θαη ηελ απαηηνχκελε ζεξκηθή κάδα 

ηνπ θηηξίνπ, ε νπνία απνζεθεχεη θαη απνδίδεη ηε ζεξκφηεηα ζην ρψξν κε ρξνληθή πζηέξεζε, 

νκαινπνηψληαο έηζη ηελ θαηαλνκή ηεο ζεξκνθξαζίαο κέζα ζην εηθνζηηεηξάσξν. Σα παζεηηθά 

ειηαθά ζπζηήκαηα ζα πξέπεη ην θαινθαίξη λα ζπλδπάδνληαη κε ειηνπξνζηαζία (π.ρ. ρξήζε 

θπιινβφισλ δέληξσλ, νξηδφληην ζθίαζε, ηέληεο, πεξζίδεο) θαη πάληνηε κε δπλαηφηεηα αεξηζκνχ. 

Θα πξέπεη επίζεο λα ηεθκεξηψλεηαη θαη λα πεξηγξάθεηαη ν έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπζηεκάησλ ζθίαζεο θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν γηα ηελ απνθπγή ππεξζέξκαλζεο ησλ ρψξσλ. 

Ζ εθαξκνγή παζεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ζπληζηάηαη θπξίσο ζηηο Κιηκαηηθέο Εψλεο Γ 

θαη Γ ηνπ ΚΔΝΑΚ (λ. 3661/08) [8,16,29]. 

 

2.2 Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ 

 

2.2.1 Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο 

 

Σα κέξε ελφο ζπζηήκαηνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο είλαη: 

1. Ο ιέβεηαο. 

2. Ο θαπζηήξαο. 

3. Οη θπθινθνξεηέο θαη ε δεμακελή θαπζίκσλ. 

4. Οη δηαηάμεηο αζθαιείαο. 

5. Οη ζσιελψζεηο. 

6. Σα ζεξκαληηθά ζψκαηα. 

Ζ θαηάζηαζε ησλ ζεκεξηλψλ ζπζηεκάησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο είλαη θαθή. Πάλσ απφ ην 

35% ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη εηεζίσο ζηελ Διιάδα είλαη ζηα θηίξηα, θαζψο 

πάλσ απφ ην 50% απηήο νθείιεηαη ζηα ζπζηήκαηα θεληξηθήο ζέξκαλζεο. Με δεδνκέλν ην γεγνλφο 

φηη ε πιεηνςεθία ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ θάλεη ρξήζε θεληξηθήο ζέξκαλζεο, ηα πεξηζψξηα 

εμνηθνλφκεζεο είλαη κεγάια. 
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Δλδεηθηηθέο πξνηεηλφκελεο ηερληθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θεληξηθήο ζέξκαλζεο είλαη: 

1. Θεξκνκφλσζε ηεο θεληξηθήο ζηήιεο ηεο ζέξκαλζεο. 

2. Θεξκνζηαηηθέο βαιβίδεο ζσκάησλ θαη αθξηβείο ζεξκνζηάηεο ρψξνπ ή ζχζηεκα αληηζηάζκηζεο. 

3. Αληηθαηάζηαζε παιαηψλ θαπζηήξσλ θαη ιεβήησλ κε λένπο πςειήο απφδνζεο (πεηξειαίνπ ή 

θπζηθνχ αεξίνπ). 

4. Αληηθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο πεηξειαίνπ κε θπζηθφ αέξην, φπνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα 

ζχλδεζεο κε δίθηπν. 

Πεξαηηέξσ αλάιπζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο αθνινπζεί 

ζε επφκελν θεθάιαην [11]. 

 

2.2.2 Αλαβάζκηζε ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ 

 

Ο βαζκφο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο θιηκαηηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε 

κεξηθά θνξηία, είλαη ζπλήζσο ρακειφηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ηνπ πιήξεο θνξηίνπ. Γηα απηφ ην 

ιφγν δελ πξνηείλεηαη ε ππεξδηαζηαζηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη θχξηνη ιφγνη 

ππεξδηαζηαζηνιφγεζεο είλαη νη αλάγθεο άλεζεο (απνδεθηή ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία ζε κηθξνχο 

ρξφλνπο απφθξηζεο) αθφκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πιήξνπο θνξηίνπ θαη πηζαλή κειινληηθή 

αχμεζε ηεο δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ ςπθηηθψλ απαηηήζεσλ. 

πλήζσο νη θαηαζθεπαζηέο δίλνπλ ην ιφγν ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ. 

Όπνηε επηιέγεηαη ην ζχζηεκα, επηιέγεηαη ν εμνπιηζκφο κε ην κεγαιχηεξν ιφγν ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο. Χζηφζν, φπσο εηπψζεθε θαη παξαπάλσ, ε απνδνηηθφηεηα ησλ κεξηθψλ θνξηίσλ 

είλαη ζπρλά αξθεηά δηαθνξεηηθή απφ απηή ζε πιήξεο θνξηίν πνπ δίλεηαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο. 

Αλ ε απνδνηηθφηεηα ζε κεξηθά θνξηία είλαη δηαζέζηκε πξέπεη λα επηιεγεί ν εμνπιηζκφο πνπ 

ειαρηζηνπνηεί ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε 

Γηα ηα ηνπηθά θιηκαηηζηηθά (αληιίεο ζεξκφηεηαο δηαηξνχκελνπ ή κε ηχπνπ), πξνηείλεηαη ε 

ρξήζε ζπζηεκάησλ κε απφδνζε Energy Efficiency Ratio (EER)>3. Σα ζπζηήκαηα κε 

ελζσκαησκέλν ξπζκηζηή ζηξνθψλ (inverter) πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ θαηαλάισζε ζε πεξηπηψζεηο 

απαίηεζεο κεξηθψλ θνξηίσλ, πξνηείλνληαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπζηεκάησλ γηα ςχμε θαη φρη γηα ζπζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ πεξηζηαζηαθά φπσο ζε πεξηπηψζεηο 

θαχζσλα. 

Οη κεκνλσκέλεο ηερληθέο βειηηψζεηο δελ κπνξνχλ απφ κφλεο ηνπο λα νδεγήζνπλ ζε 

πςειέο καθξνπξφζεζκεο απνδφζεηο. Ζ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία είλαη απαξαίηεηε γηαηί επηηξέπεη 

ηελ αχμεζε ή ηε δηαηήξεζε ησλ απνδφζεσλ, ηεο δηαζεζηκφηεηαο, ηεο αμηνπηζηίαο θαη θαηά 

επέθηαζε ηε κείσζε ή ηε δηαηήξεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. 

 

2.2.3 Αλαβάζκηζε ζηνπο θπθινθνξεηέο 

 

Ζ ρξήζε λέαο ηερλνινγίαο θπθινθνξεηψλ πςειήο απφδνζεο κπνξεί λα επηθέξεη κείσζε 

ηεο εηήζηαο ρξήζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνπο θπθινθνξεηέο θαηά 60%. 

 

2.2.4 Μεραληθόο αεξηζκόο (free cooling) 

 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ αεξηζκνχ είηε κεραληθνχ είηε θπζηθνχ θαηά ηηο ελδηάκεζεο πεξηφδνπο 

(Απξίιηνο-Μάηνο θαη επηέκβξηνο-Οθηψβξηνο) θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ ηηο βξαδηλέο 

ψξεο, κπνξεί λα επηηεπρζεί ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ρσξίο επηπιένλ νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ, παξά κφλν ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ αλεκηζηήξσλ. 

ηα πεξηζζφηεξα κεγάια θηίξηα (επηρεηξήζεηο, δεκνηηθά θηίξηα) ν κεραληθφο αεξηζκφο 

ζπληζηάηαη γηα ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αεξηζκνχ, ν νπνίνο κε θπζηθφ ηξφπν κπνξεί 

λα είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηνο ζε ιεηηνπξγηθά ζέκαηα, φπσο ην άλνηγκα θαη ην θιείζηκν παξαζχξσλ, 

θεγγηηψλ θ.ν.θ. Ο κεραληθφο αεξηζκφο, κπνξεί λα γίλεη είηε κέζσ ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο 
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θιηκαηηζκνχ ζε free cooling mode, κε ηελ θαηάιιειε ξχζκηζε είηε κέζσ πθηζηακέλσλ αεξαγσγψλ ή 

θαη απιψλ αλεκηζηήξσλ εηζαγσγήο θαη απαγσγήο αέξα ζηνπο ρψξνπο. 

 

 
Δηθόλα 2.12 Αλεκηζηήξεο εηζαγσγήο θαη απαγσγήο αέξα [15] 

 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο κεραληθνχ αεξηζκνχ ζπληζηάηαη λα γίλεηαη απηφκαηα (π.ρ. κε 

ρξνλνδηαθφπηε ή κε ζεξκνζηάηε) θαηά πξνηίκεζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο 

ηνπ θηηξίνπ (BEMS) εθ' φζνλ ππάξρεη ή έρεη εγθαηαζηαζεί ζην θηίξην. 

Σν εθηηκψκελν αλακελφκελν φθεινο ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο γηα ςχμε κε κεραληθφ 

είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 10-15% [1]. 

 

2.2.5 Τβξηδηθόο αεξηζκόο κε αλεκηζηήξεο νξνθήο 

 

πκπιεξσκαηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο θπζηθνχ ή κεραληθνχ αεξηζκνχ ζπληζηάηαη ε 

εγθαηάζηαζε αλεκηζηήξσλ νξνθήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ αλεβαίλεη ην ζεξκνθξαζηαθφ φξην ζεξκηθήο 

άλεζεο, θαζψο ε κεηαθνξά ζεξκφηεηαο απφ ην αλζξψπηλν ζψκα κέζσ ηνπ δεκηνπξγνχκελνπ 

ξεχκαηνο, αληηζηνηρεί ζε 3-4 βαζκνχο ρακειφηεξε «αηζζεηή» ζεξκνθξαζία. ε έλα θηίξην κε ηελ 

θαηάιιειε ζεξκηθή θαη ειηαθή πξνζηαζία, ε ζεξκνθξαζία άλεζεο κε ηε ρξήζε αλεκηζηήξσλ 

νξνθήο κπνξεί λα θηάζεη θαη ηνπο 29-32°C. Γηα θάζε βαζκφ αχμεζεο ηνπ ζεξκνζηάηε έρνπκε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηεο ηάμεο ηνπ 7%. Έηζη, ζπλέπεηα ηεο ρξήζεο αλεκηζηήξσλ νξνθήο είλαη ε 

ρξνληθή κείσζε ηεο ρξήζεο θαη ε ελεξγεηαθά απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θιηκαηηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

 
Δηθόλα 2.6 Αλεκηζηήξαο νξνθήο [15] 

 

Ζ παξέκβαζε απηή ελδείθλπηαη ηδηαίηεξα, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ ή 

ζπλδπάδεηαη κε απνκάθξπλζε ησλ split unit θιηκαηηζηηθψλ θαη κε ηελ παξάιιειε χπαξμε 

ζπζηεκάησλ θπζηθνχ ή κεραληθνχ αεξηζκνχ ζην ρψξν. 

Σν εθηηκψκελν αλακελφκελν φθεινο ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο γηα ςχμε κε ηε ρξήζε 

αλεκηζηήξσλ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 20-30% [1]. 
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2.2.6 Παξάγσγε δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο 

 

Ζ θαηαλάισζε ηνπ λεξνχ θαη εηδηθφηεξα ηνπ δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο είλαη ζπλπθαζκέλε κε 

ηελ αλάπηπμε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ζηηο θνηλσλίεο ησλ αλζξψπσλ. Ο κέζνο φξνο θαηαλάισζεο 

δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο αλά άηνκν ζήκεξα θπκαίλεηαη απφ 30 έσο 60 ιίηξα αλά ηελ εκέξα. 

[www.ydrometal.gr] 

πλήζσο γίλεηαη ππεξδηαζηαζηνιφγεζε ησλ απαηηήζεψλ καο πξνθαιψληαο έηζη 

αλακθίβνια αχμεζε ζην θφζηνο αγνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ αιιά θαη ζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Μεγέζε φπσο ε ειάρηζηε επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ, ε ζπλνιηθή εκεξήζηα 

θαηαλάισζε θαη ε απαηηεηή παξνρή ζηελ ψξα αηρκήο είλαη απαξαίηεην λα ππνινγίδνληαη απφ ηα 

πξψηα ζηάδηα ηεο κειέηεο. 

 

 Εεζηό λεξό ρξήζεο 

 

Γεμακελή απνζήθεπζεο δεζηνχ λεξνχ θαη ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο 

 

Ο ιεηηνπξγία ηεο δεμακελήο απνζήθεπζεο δεζηνχ λεξνχ είλαη λα εμαζθαιίδεη απφζεκα 

ελέξγεηαο γηα ηηο κέξεο κε πεξηνξηζκέλε ειηαθή αθηηλνβνιία. Ζ ρσξεηηθφηεηά ηεο ζα πξέπεη λα είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηελ εκεξήζηα θαηαλάισζε δεζηνχ λεξνχ, γηα λα απνθεπρζεί ε έιιεηςε ηνπ, ζε 

εκέξεο ρσξίο ειηνθάλεηα. 

Κπξίσο ρξεζηκνπνηνχληαη ραιχβδηλεο δεμακελέο κε επηζκάιησζε. Γηα ηελ πξνζηαζία απφ 

ηε δηάβξσζε απαηηνχλ καγλήζην. Οη δεμακελέο απνζήθεπζεο απφ αλνμείδσην ράιπβα έρνπλ 

κεγαιχηεξν ρξφλν δσήο αιιά είλαη αθξηβφηεξνη. 

Ο ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο ηνπ ζπκβαηηθνχ ζεξκνζίθσλα ηνπνζεηείηαη ζην αλψηεξν ζεκείν 

ηεο δεμακελήο γηα λα ηνλ πξνζηαηέςεη απφ ηε ζέξκαλζε πνζφηεηαο λεξνχ κεγαιχηεξεο απφ ηελ 

απαηηνχκελε. 

 

Γηαζηαζηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

 

Όηαλ ε δηαζηαζηνιφγεζε γίλεηαη απφ θάπνηνλ εηδηθφ, πνπ ρξεζηκνπνηεί εηδηθφ ινγηζκηθφ θαη 

δηαγξάκκαηα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζπιιέθηε θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο δεμακελήο 

απνζήθεπζεο, ην απνηέιεζκα είλαη ην θαιχηεξν δπλαηφ. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε δηαζηαζηνιφγεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ θαη ησλ δεμακελψλ απνζήθεπζεο, ζα πξέπεη λα γίλεη απφ 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν ηερληθφ, κε ηε ρξήζε πξνζαξκνζκέλσλ ινγηζκηθψλ θαη δηαγξακκάησλ. 

 

 Πξνηεξαηόηεηα όπνπ απηό είλαη δπλαηόλ, ζηε ρξήζε ήπησλ κνξθώλ ελέξγεηαο 

 

Πέξα απφ ηα αδηαθηινλίθεηα νηθνινγηθά νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηε ρξήζε ησλ ήπησλ 

κνξθψλ ελέξγεηαο, ππάξρνπλ θαη ηα νηθνλνκηθά νθέιε, αθνχ ε ελέξγεηα απηή παξέρεηαη απφ ηε 

θχζε πξαγκαηηθά δσξεάλ. 

Χζηφζν, ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη θαη ηηο αλάγθεο γηα δεζηφ λεξφ 

ρξήζεο, αθνχ νη ειεθηξηθνί ζεξκνζίθσλεο θαηαλαιψλνπλ ηελ ηξηπιάζηα πξσηνγελή ελέξγεηα γηα 

ηελ θάιπςε ηνπ ίδηνπ θνξηίνπ.  

χκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία (λφκνο 3661/08, έγθξηζε ΚΔΝΑΚ), ζε φια ηα λέα ή 

ξηδηθά αλαθαηληδφκελα θηίξηα είλαη ππνρξεσηηθή ε θάιπςε κέξνπο ησλ αλαγθψλ ζε δεζηφ λεξφ 

ρξήζεο απφ ειηνζεξκηθά ζπζηήκαηα. Σν ειάρηζην πνζνζηφ ηνπ ειηαθνχ κεξηδίνπ ζε εηήζηα βάζε 

θαζνξίδεηαη ζε 60%. Οη ππφινηπεο αλάγθεο πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ ην θεληξηθφ ζχζηεκα 

ζέξκαλζεο, κε παξάιιειε ρξήζεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο γηα εθεδξεία. 
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 Υξήζε απηνκαηηζκώλ ειέγρνπ 

 

Σν θφζηνο αγνξάο ελφο απηνκαηηζκνχ ειέγρνπ ζεξκνθξαζηψλ γηα κία εγθαηάζηαζε 

παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο, είλαη ζήκεξα ζε ρακειά επίπεδα, ελψ εμαζθαιίδεη πνιιά 

πιενλεθηήκαηα, φπσο ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηεο παξακηθξήο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο θαη ηε 

βέιηηζηε ιεηηνπξγία αλακηθηηθψλ βαλψλ θαη θπθινθνξεηψλ επηηπγράλνληαο νηθνλνκία. Με ηε ρξήζε 

ηνπ θαηάιιεινπ απηνκαηηζκνχ κπνξεί λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηε θηελφηεξε πεγή ελέξγεηαο, ηνλ 

έιεγρν ηεο αλαθπθινθνξίαο, ζηελ απνθπγή ηεο ππεξζέξκαλζεο, αιιά θαη ηελ παξαγσγή ηεο 

απαηηνχκελεο πνζφηεηαο λεξνχ πνπ ρξεηάδεηαη ρσξίο νπνηαδήπνηε ζπαηάιε. Βέβαηα ζε απηφ ην 

ζεκείν δελ πξέπεη λα γίλνληαη ππεξβνιέο, πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ πνιχπινθεο εγθαηαζηάζεηο, 

δχζθνιεο λα ειεγρζνχλ θαη λα ζπληεξεζνχλ. 

 

 Θεξκνκόλσζε θαη θαιή ζπληήξεζε εμνπιηζκνύ 

 

Ζ ζεξκνθξαζηαθή δηαηήξεζε ηνπ δεζηνχ λεξνχ, φηαλ πιένλ παξαρζεί, είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθή κε ηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πθηζηάκελσλ 

εγθαηαζηάζεσλ πζηεξνχλ ζε απηφ ην ζεκείν αθνχ ηα ζηνηρεία ησλ εγθαηαζηάζεσλ (ζεξκνδνρεία, 

δίθηπα θηι), δελ εμαζθαιίδνπλ πάληα ηελ απαξαίηεηε ζεξκνκφλσζε κε απνηέιεζκα ην λεξφ λα 

θξπψλεη γξήγνξα θαη λα ρξεηάδεηαη εθ λένπ ε ζέξκαλζε ηνπ. Σν παξάδνμν είλαη φηη ελψ ε 

ζπληήξεζε ηεο ζεξκνκφλσζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο δεζηνχ λεξνχ είλαη κηα ζρεηηθά εχθνιε θαη 

κηθξνχ θφζηνπο εξγαζία δε γίλεηαη πνηέ ζπζηεκαηηθά. Δπίζεο ε δηαηήξεζε ησλ δηθηχσλ ζε θαιή 

θαηάζηαζε θαη ν ηαθηηθφο θαζαξηζκφο ησλ ελαιιαθηψλ ζεξκφηεηαο απφ ηηο επηθαζήζεηο αιάησλ 

εμαζθαιίδνπλ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία [1,8,17]. 

 

2.2.7. πκπαξαγσγή Ζιεθηξηζκνύ θαη Θεξκόηεηαο (ΖΘ) 

 

Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ΖΘ γηα ηελ ηαπηφρξνλε παξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη 

ζεξκφηεηαο. Δλδείθλπηαη γηα θηίξηα κε πςειά ζεξκηθά θνξηία ρεηκψλα θαινθαίξη, φπσο λνζνθνκεία 

θαη μελνδνρεία. Ζ επηηπρεκέλε εγθαηάζηαζε κνλάδαο ζπκπαξαγσγήο νδεγεί ζηε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ζε πνζνζηφ 10-25% πεξίπνπ ζπγθξηλφκελν κε ηελ μερσξηζηή παξαγσγή 

ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ. Ίδην είλαη θαη ην πνζνζηφ κείσζεο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο. 

Ζ λέα νδεγία 2002/91/ΔC γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ, απαηηεί απφ ηα θξάηε-

κέιε λα επηβεβαηψζνπλ φηη γηα ηα θαηλνχξγηα θηίξηα κε ζπλνιηθή σθέιηκε επηθάλεηα κεγαιχηεξε 

απφ 1000 m
2
, ε ηερληθή, πεξηβαιινληηθή θαη νηθνλνκηθή πξαγκαηνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, φπσο νη κνλάδεο ζπκπαξαγσγήο, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε πξηλ ην ζηάδην 

θαηαζθεπήο [14]. 

 

2.2.8 Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο θηηξίνπ 

 

Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο (Building Energy Management System - 

BEMS) κπνξεί λα γίλεη ζε θηίξηα ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα κε πνιχπινθεο εγθαηαζηάζεηο θαη εηδηθέο 

απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο. ε ρψξνπο μελνδνρείσλ ελδείθλπηαη ε ρξήζε ειεθηξνληθήο θάξηαο ζηα 

δσκάηηα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο άζθνπεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. 

Ζ εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο (BEMS) έρεη σο ζθνπφ ηελ 

επηηήξεζε ή θαη ηνλ απηφκαην έιεγρν ησλ ειεθηξνινγηθψλ θαη κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

ελφο θηηξίνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ξχζκηζε παξακέηξσλ θαη ε αλάιπζε δεδνκέλσλ φισλ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ απφ έλα ζηαζκφ ειέγρνπ. Παξάιιεια, είλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε θαη 

θαηαγξαθή ηεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπζηεκάησλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζην θηίξην, 

θαζψο θαη ε δεκηνπξγία αξρείνπ κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Σν ζχζηεκα βαζίδεηαη ζε δηάθνξα 

πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο. 

Σα ζεκαληηθφηεξα ζπζηήκαηα πνπ κπνξεί λα παξαθνινπζεί θαη λα ειέγρεη έλα ζχζηεκα 

ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο ζε έλα θηίξην είλαη ηα εμήο: 
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 πζηήκαηα θιηκαηηζκνχ – ζέξκαλζεο. 

 Παζεηηθά ζπζηήκαηα (αίζξηα, αεξηζκφο θιπ.). 

 Αλνίγκαηα, ζθίαζηξα θιπ. 

 Δγθαηάζηαζε θσηηζκνχ. 

 πζηήκαηα δξνζηζκνχ. 

 Ζιεθηξηθέο θαηαλαιψζεηο. 

 Πνηφηεηα αέξα. 

 Δγθαηαζηάζεηο αζθαιείαο. 

Σν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ έλαλ θεληξηθφ ζηαζκφ παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ, ηα 

αηζζεηήξηα φξγαλα, ηηο ζπζθεπέο εθηέιεζεο εληνιψλ, θαζψο θαη ηηο ζπλδεηήξηεο θαισδηψζεηο. Ο 

πξνγξακκαηηζκφο θαη ν ρεηξηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη κέζσ ηνπ θεληξηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ. 

ε νξηζκέλνπο ηνκείο, ε ιεηηνπξγία θαη ε επηινγή δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ ιεηηνπξγίαο 

γίλεηαη κέζσ επηκέξνπο ρεηξηζηεξίσλ, ηα νπνία δηαζέηνπλ αλάινγνπο επηινγείο [12]. 

 

2.3 Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηερλεηνύ θσηηζκνύ 

 

 Δλδεηθηηθέο ζπζηάζεηο γηα ζπζηήκαηα θσηηζκνύ  

 

 Αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ ηδηαίηεξα ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο φπνπ ηα απαηηνχκελα 

επίπεδα θσηηζκνχ είλαη πνιχ πςειά. Ο ηερλεηφο θσηηζκφο ζηνπο κεγάινπο ρψξνπο πξέπεη λα 

γίλεηαη θαηά δψλεο, αλάινγα κε ηα επίπεδα θπζηθνχ θσηηζκνχ ηεο εθάζηνηε δψλεο ηνπ ρψξνπ. 

Οη εζσηεξηθέο πεξζίδεο ή θνπξηίλεο πξέπεη λα είλαη αλνηρηνχ ρξψκαηνο γηα ηελ απνθπγή 

πεξηνξηζκνχ ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ. 

 Ζ ρξήζε απηνκαηηζκψλ (αηζζεηήξηα έληαζεο θσηηζκνχ) γηα ηνλ έιεγρν ησλ επηπέδσλ θσηηζκνχ 

θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηερλεηνχ θσηηζκνχ ελφο ρψξνπ ζπκβάιεη ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 

 Δγθαηάζηαζε ησλ παιηψλ ιακπηήξσλ ππξάθησζεο κε ιακπηήξεο πςειήο θσηηζηηθήο 

ηθαλφηεηαο θαη ρακειήο ηζρχνο, φπσο ιακπηήξεο θζνξηζκνχ. Οη ιακπηήξεο απηνί ελδείθλπληαη 

ηδηαίηεξα ζε ρψξνπο κε ζπλερή θσηηζκφ, φπσο εμσηεξηθνί ρψξνη, γξαθεία θ.α. Σα ειεθηξνληθά 

ζηξαγγαιηζηηθά πελία είλαη ελεξγεηαθά απνδνηηθφηεξα απφ ηα καγλεηηθά. 

 Δγθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ κε αλαθιαζηηθέο ηδηφηεηεο πνπ εληζρχνπλ ηε θσηηζηηθή ηζρχ ησλ 

ιακπηήξσλ. 

Σν εθηηκψκελν αλακελφκελν φθεινο ηεο ζπλνιηθήο εμνηθνλφκεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

απφ ην θσηηζκφ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 30% [1]. 

Πεξαηηέξσ αλάιπζε ζα αθνινπζήζεη ζην θεθάιαην 4. 

 

2.4 Δθαξκνγή Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο 

 

2.4.1 Δγθαηάζηαζε ειηαθώλ ζπιιεθηώλ γηα ηελ παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ 

 

Σν βαζηθφ ζηνηρείν ελφο ειηαθνχ ζπιιέθηε είλαη ε επηθάλεηα απνξξφθεζεο. Οη επηθάλεηεο 

απνξξφθεζεο είλαη ζπλήζσο καχξεο, θαζψο νη ζθνχξεο επηθάλεηεο παξνπζηάδνπλ πνιχ πςειφ 

βαζκφ απνξξφθεζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Καζψο ε επηθάλεηα ζεξκαίλεηαη ζε κηα 

ζεξκνθξαζία πςειφηεξε απφ ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, εθπέκπεη έλα κεγάιν κέξνο απφ ηε 

ζπζζσξεπκέλε ειηαθή ελέξγεηα κε κνξθή αθηηλνβνιίαο κεγάινπ κήθνπο θχκαηνο. Ο ιφγνο ηεο 

απνξξνθεκέλεο ελέξγεηαο σο πξνο ηελ εθπεκπφκελε εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ εθπνκπήο. 
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Δηθόλα 2.7 Ζιηαθνη ζπιιεθηεο 

(Πεγή : iliofar.gr) 

 

Πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ νη απψιεηεο ελέξγεηαο κέζσ ηεο ζεξκηθήο εθπνκπήο, νη 

πεξηζζφηεξν απνδνηηθέο απνξξνθεηηθέο επηθάλεηεο θέξνπλ κηα επηιεθηηθή επηθάιπςε. Ζ 

επηθάιπςε επηηξέπεη ηε κεηαηξνπή ελφο κεγάινπ πνζνζηνχ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε 

ζεξκφηεηα, κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ εθπνκπή ζεξκφηεηαο. Ζ επηιεθηηθή επηθάιπςε παξέρεη 

πνζνζηφ απνξξφθεζεο ηεο ηάμεο ηνπ 90%. 

ηελ αγνξά δηαηίζεληαη δηάθνξνη ηχπνη ειηαθψλ ζπιιεθηψλ: 

 πιιέθηεο ρσξίο γπάιηλε θάιπςε/ πξνζηαζία 

 Δπίπεδνη ζπιιέθηεο κε γπάιηλε θάιπςε 

 σιελσηή απνξξνθεηηθή επηθάλεηα θελνχ 

 

 Εεζηό Νεξό γηα θάιπςε αλαγθώλ θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο (combi systems) 

 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη επίζεο δπλαηφλ ε ειηαθή ελέξγεηα λα ζπκπιεξψλεη ηε 

ζέξκαλζε ηνπ θηηξίνπ. Απηφ είλαη ζπλήζσο εθηθηφ φηαλ νη απαηηήζεηο ζέξκαλζεο είλαη πνιχ κηθξέο. 

πγθξηλφκελν κε έλα ζχζηεκα δεζηνχ λεξνχ, ν ιφγνο ηνπ κεγέζνπο ηεο επηθάλεηαο ζπιινγήο πξνο 

ην κέγεζνο ηεο δεμακελήο είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο απφ ηνλ απαηηνχκελν κφλν γηα δεζηφ λεξφ. 

πρλά, έλαο δηαθνξηθφο ξπζκηζηήο είλαη αξθεηφο γηα έλα κηθξφ ειηαθφ ζχζηεκα γηα 

ζέξκαλζε λεξνχ. 

Σν ζχζηεκα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε δχν αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο, έλα ζην ζπιιέθηε 

θαη έλα ζηε δεμακελή. Αλ ε ζεξκνθξαζία ζην ζπιιέθηε είλαη πςειφηεξε απφ ηε ζεξκνθξαζία ηεο 

δεμακελήο, έλαο θπθινθνξεηήο μεθηλά λα ιεηηνπξγεί κέρξη λα επηηεπρζεί κηα ζπγθεθξηκέλε 

ζεξκνθξαζία ζηε δεμακελή ή κέρξη ε ζεξκνθξαζία ζην ζπιιέθηε λα εμηζσζεί κε ηε ζεξκνθξαζία 

ηεο δεμακελήο. 

Αλ ην ζχζηεκα είλαη ζπλδεδεκέλν κε έλα ζπκβαηηθφ ζχζηεκα ζέξκαλζεο, κε ηε ρξήζε 

ηεζζάξσλ αηζζεηήξσλ ζεξκνθξαζίαο ην ζχζηεκα κπνξεί λα ξπζκηζηεί πνιχ απνδνηηθά. Ζ 

ηνπνζέηεζε ησλ ηεζζάξσλ αηζζεηήξσλ κπνξεί λα γίλεη σο εμήο: 

1. ηνλ ελαιιάθηε αλαθχθισζεο, πνπ βξίζθεηαη ζην ρακειφηεξν άθξν ηεο δεμακελήο 

2. ηελ έμνδν ηνπ ειηαθνχ ζπιιέθηε 

3. ην ζπκβαηηθφ ιέβεηα, πνπ ζα ζεξκάλεη ην λεξφ αλ δελ επαξθεί ε ειηαθή ελέξγεηα 

4. ηνλ ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο ζπκβαηηθνχ θαπζίκνπ πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο δεμακελήο 

απνζήθεπζεο. 

Σν ζχζηεκα ξχζκηζεο μεθηλά ηελ αληιία αλαθχθισζεο, αλ ε ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά 

κεηαμχ ηνπ ζπιιέθηε θαη ηεο δεμακελήο είλαη κεηαμχ 50νC – 80νC. Αλ απηή ε ζεξκνθξαζηαθή 

δηαθνξά πέζεη ζηνπο 20νC - 30νC, ηφηε ν ειηαθφο ξπζκηζηήο ζα θιείζεη ηελ αληιία αλαθχθισζεο. 

Ο ελαιιάθηεο ζπκβαηηθνχ θαπζίκνπ ιεηηνπξγεί κφλν αλ ε ζεξκνθξαζία ζην κέζν ηεο δεμακελήο 
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είλαη ρακειφηεξε απφ κηα πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία. Απηφ παξέρεη εγγχεζε γηα ηε ζπλερή 

δηαζεζηκφηεηα δεζηνχ λεξνχ. 

 

 
ρήκα 2.12 Λεηηνπξγία ζπζηήκαηνο combi 

(Πεγή : www.domika.gr) 

 

Ζ επηηπρήο απφδνζε ηεο εγθαηάζηαζεο εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, πνπ δελ 

πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ επηινγή ηεο επηθάλεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο ζηελ νξνθή. 

Ζ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, ελψ ηφζν ν ηχπνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαηαλνκήο ηεο ελέξγεηαο φζν θαη ν ηξφπνο ηεο ζέξκαλζεο ηνπ λεξνχ, παίδνπλ 

απνθαζηζηηθφ ξφιν. Ζ θαηαλνκή ηεο ελέξγεηαο θαη ε ζέξκαλζε ηνπ λεξνχ ζα πξέπεη λα είλαη 

ζρεδηαζκέλα έηζη ψζηε ε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ λα κελ επεξεάδεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ 

ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο [1,8,10]. 

 

2.4.2 Δθαξκνγή ειηαθήο ςύμεο κε ηε ρξήζε αληιηώλ ζεξκόηεηαο 

απνξξόθεζεο/πξνζξόθεζεο 

 

Ζ αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο γηα ςχμε ρψξσλ είλαη έλλνηα πνπ παξνπζηάδεη κηα 

ζεκαζηνινγηθή αληίζεζε. Δλ ηνχηνηο είλαη δπλαηφ ν ήιηνο, ν νπνίνο πξνθαιεί ηελ αλάγθε γηα ςχμε, 

λα πξνζθέξεη θαη ηελ αλαγθαία ελέξγεηα γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηεο. θνπφο ηεο ειηαθήο ςχμεο είλαη 

ε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ςπρσκέλνπ ρψξνπ ζε επίπεδν ρακειφηεξν ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο, δαπαλψληαο γη' απηφ ειηαθή ελέξγεηα. Δίλαη ζπλεπψο θαλεξφ φηη, ην ππφ 

άληιεζε ςπθηηθφ θνξηίν, πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ χπαξμε απηήο ηεο ζεξκνθξαζηαθήο δηαθνξάο, 

παξνπζηάδεη έλα κέγηζην, ρξνληθά ηαπηηδφκελν κε ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο εληάζεσο ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Δπνκέλσο, ε ηαχηηζε απηή, θαζηζηά θαη' αξρήλ επλντθή 

ηε ρξήζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζηελ ςχμε. 

Πξνρσξψληαο ζε πεξηζζφηεξν ιεπηνκεξή εμέηαζε ησλ δηεξγαζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

παξαγσγή ςχρνπο, αλαθέξεηαη φηη κηα ηππηθή ςπθηηθή κνλάδα, ζπλίζηαηαη απφ έλαλ εμαηκηζηήξα ή 

ςπθηηθφ ζηνηρείν, έλα ζπκπηεζηή, έλα ζπκππθλσηήξα θαη κία βαιβίδα εθηνλψζεσο. Απηή ε ςπθηηθή 

κνλάδα είλαη κηα ηππηθή ςπθηηθή κνλάδα «θαηαλαιψζεσο έξγνπ», φπνπ φζν πςειφηεξε είλαη ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηφζν πεξηζζφηεξν έξγν ζπκπηέζεσο δαπαλάηαη γηα ηελ άληιεζε 

ηεο ζεξκφηεηαο κε βάζε νξηζκέλε ζεξκνθξαζία εμαηκίζεσο. Αληηπξνζσπεχεη δε ηε ιεγφκελε 
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ζπκβαηηθή κέζνδν ςχμεσο κε κεραληθή ζπκπίεζε αηκψλ ε νπνία θαη ρξεζηκνπνηεί, ζηελ πιεζψξα 

ησλ πεξηπηψζεσλ, ηνλ ειεθηξηζκφ σο πεγή ελέξγεηαο. Δπί ηνπ πξνθεηκέλνπ, ππάξρνπλ δχν 

πξνυπνζέζεηο, ζπγθεθξηκέλα: 

 Πξέπεη λα θαηαλαισζεί ελέξγεηα γηα ηελ ςπθηηθή δηαδηθαζία θαη 

 Πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη πςειφηεξν ςπθηηθφ θνξηίν φηαλ απμάλεη ε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο, δειαδή φηαλ ε έληαζε ηεο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο γίλεηαη 

κέγηζηε. 

Πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί ε ειηαθή ελέξγεηα γηα παξαγσγή ςχρνπο, πξέπεη λα 

ζπλδπαζηνχλ θαηάιιεια νη δπν παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηεο ειηαθήο 

ελέξγεηαο γηα ςχμε επηθέξεη ηελ αλαβάζκηζή ηεο, εθφζνλ αληηθαζηζηά ειεθηξηθφ έξγν, κέζσ ελφο 

θαηάιιεινπ «κεηαηξνπέα». Ο κεηαηξνπέαο απηφο είλαη ν ςχθηεο απνξξνθήζεσο ή ζεξκηθήο 

ζπκπηέζεσο, δειαδή έλα ςπθηηθφ ζπγθξφηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ζεξκφηεηα σο θηλεηήξηα ελέξγεηα 

θαη φρη ειεθηξηζκφ. ηε κέζνδν απνξξνθήζεσο, ηελ πιένλ εκπνξηθή εθαξκνγή ηεο ηερληθήο απηήο, 

ν ζπκπηεζηήο αληηθαζίζηαηαη απφ κία ζεηξά ζηνηρείσλ. Απηά είλαη: ν αλαγελλεηήξαο, ε αληιία 

αλαθπθινθνξίαο απνξξνθεηηθνχ δηαιχκαηνο, ν απνξξνθεηήξαο θαη ν αλαθνκηζηήξαο. Σν 

απνξξνθεηηθφ ξεπζηφ επηιέγεηαη αλάινγα πξνο ην ρξεζηκνπνηνχκελν ςπθηηθφ θαη ηηο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εμαηκηζηήξα. Μέρξη ηψξα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο, κφλν δχν δεχγε, δειαδή 

ην πδαηηθφ δηάιπκα βξσκηνχρνπ ιηζίνπ θαη ην πδαηηθφ δηάιπκα ακκσλίαο. Σνλίδεηαη φηη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο κεζφδνπ απνξξνθήζεσο, ε ζπκπίεζε θαη ε πγξνπνίεζε ησλ παξαγφκελσλ αηκψλ 

ζηνλ εμαηκηζηήξα γίλεηαη δηα ρεκηθήο απνξξνθήζεσο ζηνλ απνξξνθεηήξα. 

 

2.4.3 Δθαξκνγή γεσζεξκηθήο αληιίαο ςύμεο/ζέξκαλζεο κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

γεσζεξκίαο ηνπ εδάθνπο ή πηζαλνύ ππόγεηνπ πδάηηλνπ ξεύκαηνο 

 

Οη Γεσζεξκηθέο Αληιίεο Θεξκφηεηαο (ΓΑΘ) αμηνπνηνχλ ηε ζεξκφηεηα ηεο γεο πξνθεηκέλνπ 

λα επηηχρνπλ ελεξγεηαθά απνδνηηθή ζέξκαλζε ή/θαη ςχμε θηηξίνπ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα, νη ΓΑΘ αθαηξνχλ ζεξκφηεηα απφ ην έδαθνο ηελ νπνία 

απνδίδνπλ ζην ζχζηεκα ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα αλαζηξαθεί ην 

θαινθαίξη, νπφηε νη ΓΑΘ αθαηξνχλ ζεξκφηεηα απφ ην θηίξην ή αιιηψο παξέρνπλ ςχμε ζε απηφ. 

Ζ αμηνπνίεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ ηνπ εδάθνπο, γίλεηαη κε ζπλδπαζκφ πδξφςπθησλ 

αληιηψλ ζεξκφηεηαο θαη ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο εδάθνπο. Ο ελαιιάθηεο εδάθνπο πεξηιακβάλεη 

ζσιήλεο ηνπνζεηεκέλεο ζην έδαθνο, ή κέζα ζε θξεάηηα γεσηξήζεσλ, ζηηο νπνίεο θπθινθνξεί λεξφ 

ζε θιεηζηφ θχθισκα. Οη ζσιήλεο απηνί ηνπνζεηνχληαη είηε νξηδφληηα ζε κηθξφ βάζνο (πεξίπνπ 2m), 

φηαλ ππάξρεη κεγάιε επηθάλεηα νηθνπέδνπ είηε θαηαθφξπθα ζε κεγάιν βάζνο πεξίπνπ 80-100m. 

Οη ΓΑΘ ζπλδπάδνληαη κε ζχζηεκα ζέξκαλζεο-ςχμεο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο 

(ελδνδαπέδην, fan-coils, παξνρή αέξα κέζσ αεξαγσγψλ, θιπ) ιεηηνπξγνχλ φκσο θαη κε θαινξηθέξ. 

Δπεηδή ε ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο ζε κεξηθά κέηξα βάζνο παξακέλεη ζηαζεξή (ή ζρεδφλ 

ζηαζεξή) θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (15-17
0
C), αλεμάξηεηα απφ ηηο εμσηεξηθέο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο, ηα γεσζεξκηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο-ςχμεο θαηαλαιψλνπλ κέρξη θαη 30% ιηγφηεξε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηα θιηκαηηζηηθά ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, κε απνηέιεζκα λα παξέρνπλ 

απνδνηηθή ζέξκαλζε, ςχμε θαη δεζηφ λεξφ ζηα θηίξηα, κε ηξφπν θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ [25]. 
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Δηθόλα 2.8 Γεσζεξκηθέο αληιίεο ζεξκφηεηαο [15] 

 

2.4.4 Δγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ θάιπςε ειεθηξηθώλ 

θνξηίσλ 

 

Ζ ρξήζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηνηρηψλ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη ψξηκε θαη 

ζπλερψο εμειηζζφκελε ηερλνινγία, επξέσο δηαδεδνκέλε ζε φιε ηελ Δπξψπε. Σα θσηνβνιηατθά 

δηαθξίλνληαη ζε 'δηαζπλδεδεκέλα' ζπζηήκαηα, πνπ ζπλδένληαη ζην δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαη 

ζε απηφλνκα ζπζηήκαηα, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζπζζσξεπηέο (κπαηαξίεο). Σα απηφλνκα 

ζπζηήκαηα κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θαη άιιεο ηερλνινγίεο ειεθηξνπαξαγσγήο, φπσο 

αλεκνγελλήηξηεο ή/θαη κηθξά ειεθηξνπαξαγσγά δεχγε (πβξηδηθά ζπζηήκαηα). ηελ Διιάδα ε ρξήζε 

ησλ Φ/Β ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα είλαη πεξηνξηζκέλε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε θαηνηθία είλαη δηαζπλδεδεκέλε ζην δίθηπν, ε πεξίζζεηα ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο πσιείηαη ζηε ΓΔΖ κε ηηκή ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηελ εθάζηνηε λνκνζεζία. 

Γηα ηελ θαηνηθία πνπ δελ είλαη δηαζπλδεδεκέλε ζην δίθηπν (απηφλνκε θαηνηθία) είλαη 

απαξαίηεηε ε απνζήθεπζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε κπαηαξίεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο λχρηαο ή φηαλ δελ ππάξρεη αξθεηή ειηνθάλεηα. Οη κπαηαξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηηο εθαξκνγέο απηέο είλαη εηδηθνχ ηχπνπ (π.ρ. ηχπνπ "Solar") ψζηε λα αληέρνπλ ζηνπο ζπλερείο 

θχθινπο θφξηηζεο - εθθφξηηζήο ηνπο. Οη κπαηαξίεο, αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ηνπο θαη ηνλ ηξφπν 

ρξήζεο ηνπο, έρνπλ δηάξθεηα δσήο πνπ θπκαίλεηαη απφ 3 έσο 8 ρξφληα. 

Απαξαίηεηνο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο (δηαζπλδεδεκέλε ή απηφλνκε θαηνηθία) είλαη ν 

αληηζηξνθέαο ηζρχνο (inverter) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ ζπλερνχο ξεχκαηνο, πνπ 

παξάγνπλ ηα θσηνβνιηατθά, ζε ελαιιαζζφκελν ξεχκα γηα ηηο νηθηαθέο ζπζθεπέο θαη ην δίθηπν. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηζρχο ηνπ inverter πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ ην 80-90% ηεο ζπλνιηθήο 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ησλ θσηνβνιηατθψλ ψζηε λα ιεηηνπξγεί θαηά ην δπλαηφλ ζηε κέγηζηε ηζρχ 

ηνπ θαη λα επηηπγράλεηαη έηζη κέγηζηε απφδνζε. Οη θσηνβνιηατθέο ζπζηνηρίεο απνηεινχληαη απφ 

θσηνβνιηατθά πιαίζηα ηα νπνία ζπλδένληαη ειεθηξηθά κεηαμχ ηνπο. Σα Φ/Β πιαίζηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο έρνπλ ηζρχ απφ 50 Wp έσο 200 Wp. Όζνλ αθνξά ην πιηθφ θαηαζθεπήο 

ηνπο, ηα θσηνβνιηατθά πιαίζηα, δηαρσξίδνληαη θπξίσο ζε κνλνθξπζηαιιηθνχ, πνιπθξπζηαιιηθνχ ή 
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θαη άκνξθνπ ππξηηίνπ. Σν εχξνο ηεο απφδνζεο ησλ θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ ηνπ εκπνξίνπ είλαη 

4-15%. 

Γηα ηε βέιηηζηε ιεηηνπξγία ησλ θσηνβνιηατθψλ ζε κηα θαηνηθία πξέπεη πξψηα απ' φια λα 

ιεθζνχλ ππφςε ηα εμήο: 

• Νφηηνο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο, κε κηθξέο απνθιίζεηο 

• Καηάιιειε θιίζε σο πξνο ην νξηδφληην επίπεδν (π.ρ. πξνηεηλφκελε θιίζε γηα ηελ Διιάδα είλαη 

πεξίπνπ 30°) 

• Μεδεληθή ζθίαζε ζην ρψξν ηνπνζέηεζεο ησλ θσηνβνιηατθψλ 

Μηα πξνζεγγηζηηθή εθηίκεζε γηα ηνλ απαηηνχκελν ρψξν ηνπνζέηεζεο ησλ θσηνβνιηατθψλ 

ζπζηνηρηψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά (θξπζηαιιηθψλ) είλαη φηη ζε 1 m
2
 εγθαζίζηαληαη 140 Wp 

[14]. 

 

2.4.5 Δγθαηάζηαζε ελεξγεηαθώλ ηδαθηώλ 

 

Έλα ελεξγεηαθφ ηδάθη ραξαθηεξίδεηαη απφ εζηία θιεηζηνχ ηχπνπ κε ππξίκαρν ηδάκη. Ζ εζηία 

ηνπ ελεξγεηαθνχ ηδαθηνχ είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ππξφηνπβια, καληέκη ή θεξακηθφ πιηθφ, 

κεγάιεο αληνρήο ζηε θσηηά. Ο βαζκφο απφδνζεο ησλ ελεξγεηαθψλ ηδαθηψλ είλαη εμαηξεηηθά 

πςειφο θαη θπκαίλεηαη κεηαμχ 70-75% , ράξε ζηελ ειεγρφκελε θαχζε. Με ην ελεξγεηαθφ ηδάθη 

έρνπκε ηε δπλαηφηεηα ζέξκαλζεο πνιιψλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, ρσξίο άιινπ είδνπο ζέξκαλζε. 

Καηά ζπλέπεηα ηα ελεξγεηαθά ηδάθηα εμνηθνλνκνχλ ζεκαληηθά πνζά ζεξκηθήο ελέξγεηαο, 

βνεζνχκελα απφ ην βεληηιαηέξ, πνπ επηηξέπεη ηε δηνρέηεπζε δεζηνχ αέξα, θηάλνληαο ζε έλαλ ή θαη 

πεξηζζφηεξνπο ρψξνπο, πνπ ζεξκαίλνληαη νκνηφκνξθα [15]. 

 

 
Δηθνλα 2.9 Δλεξγεηαθν ηδαθη 

(Πεγή : www.tzakiakotsifas.gr) 

 

 
ρεκα 2.13 Απφδνζε ελεξγεηαθνπ ηδαθηνπ 

(Πεγή : www.thermotechniki.gr) 
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Δπνκέλσο ε επηινγή ελεξγεηαθήο εζηίαο εμαζθαιίδεη: 

 Απμεκέλε απφδνζε. 

 Οηθνλνκία θαπζίκνπ. 

 Γπλαηφηεηα δηαλνκήο ζεξκνχ αέξα κέζσ αεξαγσγψλ. 

 Αζθάιεηα. 

 Οηθνινγηθή δεπηεξνγελή θαχζε. 

Ζ δεπηεξνγελήο θαχζε ζπληειεί ψζηε ηα θαπλαέξηα ηεο πξσηνγελνχο θαχζεο λα θαίγνληαη 

κε δεπηεξεχνπζα θιφγα πξν ηεο εηζαγσγήο ηνπο ζηνλ θαπλνζπιιέθηε ραξίδνληαο έλα 

εληππσζηαθφ ζέακα δηπιήο θιφγαο, κεγαιχηεξε απφδνζε θαη επνκέλσο εθπνκπή ιηγφηεξσλ 

ξχπσλ ζην πεξηβάιινλ (νηθνινγηθή θαχζε). 

Αληηζέησο νη εζηίεο αλνηθηνχ ηχπνπ απφ καληέκη ή ππξφηνπβιν απνξξνθνχλ κέζσ ηνπ 

θαπλνζπιιέθηε κφλν ηα θαπλαέξηα πνπ παξάγνληαη ζην ρψξν θαχζεο αιιά ηαπηφρξνλα θαη 

κεγάιε πνζφηεηα ζεξκφηεηαο άιισλ εζηηψλ ζέξκαλζεο ηνπ ρψξνπ (θαινξηθέξ). 

Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο κηαο εγθαηαζηεκέλεο εζηίαο αλνηρηνχ ηχπνπ απφ 

ππξφηνπβιν ζε θιεηζηνχ ελεξγεηαθνχ ηχπνπ ελζσκαηψλνληαο κηα εηδηθή θαζέηα-εζηία κε 

απνηέιεζκα ηελ εμαζθάιηζε ησλ παξαπάλσ αλαθεξνκέλσλ πιενλεθηεκάησλ. 

 

 
ρήκα 2.14 Μεηαηξνπή παξαδνζηαθνχ ηδαθηνχ ζε ελεξγεηαθφ 

(Πεγή : www.energeiaka-tzakia.gr) 

 

2.4.6 Δλαιιαθηηθή παξνρή θαπζίκνπ ζην ιέβεηα 

 

Σα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο κε βηνκάδα (π.ρ. μχιν) ιεηηνπξγνχλ αθξηβψο φπσο ηα 

ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα κε πεηξέιαην θαη θπζηθφ αέξην ζπλαληνχληαη απιά πην ζπάληα. 

Σα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο κε μχιν κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε απηφκαηα θαη κε-απηφκαηα 

(ρεηξνθίλεηα) ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο. Σα ρεηξνθίλεηα ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα ηξνθνδνηνχληαη κε 

ην ρέξη (θνχηζνπξα) θαη είλαη θπξίσο γηα κηθξά θηίξηα. Γηα ηε ζέξκαλζε κεγαιχηεξσλ θηηξίσλ ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν απηφκαηα ζπζηήκαηα. Σα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο κε 

μχια πξνζθέξνπλ κηα ζπγθξίζηκε ζεξκηθή άλεζε. 

Οη ιέβεηεο μχινπ κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ πνιχ θαιά. χκθσλα κε απηφ, έλα 

ζχζηεκα είλαη ηθαλφ λα παξάγεη ηφζν δεζηφ λεξφ ην θαινθαίξη, φζν θαη ζέξκαλζε ην ρεηκψλα. Ζ 

εηήζηα απνδνηηθφηεηα ζα είλαη πεξίπνπ 70-75% [15]. 
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Οη μχιηλνη θχιηλδξνη θαη ηα ξηλίζκαηα είλαη ηα δχν πνην θαηάιιεια θαχζηκα γηα απηφκαηε 

ππξνδφηεζε ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο ζηα κεγάια θηίξηα. 

Οη θχιηλδξνη θαη ηα ξηλίζκαηα έρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα αιιά θαη κεηνλεθηήκαηα ηα 

νπνία πξέπεη λα εθηηκεζνχλ. Σν θαχζηκν πνχ ζα ρξεζηκνπνηεζεί εμαξηάηαη πνιχ απφ ηηο ηνπηθέο 

ζπλζήθεο θαη απφ παξακέηξνπο φπσο είλαη ν ρψξνο απνζήθεπζεο, ε ηηκή θαη ν θφξηνο εξγαζίαο 

εμαξηψκελνο απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Γηα λα επηηξαπεί ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ θαπζίκνπ, κπνξεί λα επηιεγεί ιέβεηαο πνπ 

κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ηφζν κε θπιίλδξνπο φζν θαη κε ξηλίζκαηα. Σν ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο είλαη 

απαξαίηεην λα κπνξεί λα ρεηξηζηεί θαη ηα δχν θαχζηκα. 

Ζ ζηάρηε πνπ παξάγεηαη δελ είλαη επηθίλδπλε θαη ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη σο ιίπαζκα. ηηο 

αζηηθέο πεξηνρέο κπνξεί ζπρλά λα δηαηεζνχλ καδί κε ηα νηθηαθά απφβιεηα, ηεξψληαο ηνπο ηνπηθνχο 

θαλνληζκνχο. 

πζηήλεηαη λα γίλεη ζπκθσλία παξνρήο ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο κε ηελ εηαηξία 

εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

   
ρεκα 2.15 Απνζήθεπζε θαπζίκνπ εθηφο (αξηζηεξά) θαη εληφο θηηξίνπ (δεμηά) [15] 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 : ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ 

ΘΔΡΜΑΝΖ 
 

3.1 Γεληθή Πεξηγξαθή 

 

Χο θεληξηθή ζέξκαλζε νξίδεηαη ε παξαγσγή ζεξκφηεηαο γηα ηε ζέξκαλζε ρψξσλ ή/θαη ηελ 

παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο απφ έλα θεληξηθφ ζχζηεκα εγθαηεζηεκέλν ζε έλα θηίξην (ή ζχλνιν 

θηηξίσλ) γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Σν θεληξηθφ απηφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν αιιεινζπλδεδεκέλσλ ζπζθεπψλ 

θαη νξγάλσλ. πγθεθξηκέλα απνηειείηαη απφ ην ιέβεηα, ηνλ θαπζηήξα, ηνλ θπθινθνξεηή, ηε 

δεμακελή θαπζίκσλ, ηηο δηαηάμεηο αζθαιείαο, ηηο ζσιελψζεηο, ηελ θαπλνδφρν θαη ηα ζεξκαληηθά 

ζψκαηα. 

Ζ ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη κεηαθέξεηαη ζηνπο δηάθνξνπο ρψξνπο κέζσ ελφο ζεξκαληηθνχ 

κέζνπ (λεξφ, αηκφο, αέξαο) ελψ ε δηαλνκή επηηπγράλεηαη κέζσ ελφο δηθηχνπ ζσιελψζεσλ ή 

αεξαγσγψλ, ή αθφκε θαη κε ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν. 

 

3.2 Σα κέξε ελόο ζπζηήκαηνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο 

 

 Λέβεηαο 

 

Ο ιέβεηαο είλαη νπζηαζηηθά κηα 'πηεζηηθή' δεμακελή ε νπνία κεηαβηβάδεη ζεξκφηεηα ζην 

ζεξκαληηθφ κέζν. Δίλαη ν ρψξνο φπνπ γίλεηαη ε απαξαίηεηε θαχζε πξνθεηκέλνπ λα ζεξκαλζεί ην 

κέζν απηφ. ηελ Διιάδα ην κέζν απηφ είλαη σο επί ην πιείζηνλ δεζηφ λεξφ ρακειψλ 

ζεξκνθξαζηψλ. 

Ο ηχπνο ηνπ ιέβεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ηελ απαηηνχκελε 

ζεξκνθξαζία θαη πίεζε ηνπ παξαγφκελνπ αηκνχ ή λεξνχ. 

Ζ πην δηαδεδνκέλε ζρεδίαζε είλαη ν ιέβεηαο θινγνζσιήλσλ ή αιιηψο θπςεισηφο, φπνπ ηα 

θαπζαέξηα δηέξρνληαη κέζσ ζπζηνηρίαο ζσιήλσλ πξνζαξκνζκέλσλ ζην θχξην ζψκα ηνπ ιέβεηα. 

Μεξηθέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη πηεξπγηνθφξνη ζσιήλεο γηα ηελ αχμεζε ηεο επηθάλεηαο ζεξκηθήο 

ζπλαιιαγήο, βειηηψλνληαο έηζη ηελ απφδνζε θαη ειαρηζηνπνηψληαο ην κέγεζνο ησλ κνλάδσλ. 

Απηφο ν ηχπνο ιέβεηα γεληθά πεξηνξίδεηαη κέρξη κηα κέγηζηε πίεζε 25 bar θαη κέγηζηε ζεξκνθξαζία 

300°C. Πέξα απφ ηα φξηα απηά ζπλεζίδεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κνλάδεο πδξνζσιήλσλ. ε απηφλ 

ηνλ ηχπν ιέβεηα, νη ζσιήλεο πεξηέρνπλ ην λεξφ θαη ηα θαπζαέξηα δηέξρνληαη γχξσ απφ ηνπο 

ζσιήλεο θαη κεηαθέξνπλ ηε ζεξκφηεηα απφ ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ ζσιήλσλ πξνο ην 

εζσηεξηθφ. 

Οη ιέβεηεο δηαθξίλνληαη ζχκθσλα κε ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο ζε ρπηνζίδεξνπο θαη 

ραιχβδηλνπο. Οη ρπηνζίδεξνη αληέρνπλ θαιχηεξα ζηε δηάβξσζε, κπνξνχλ λα επηδερζνχλ 

πξνζζήθεο ζηνηρείσλ θαη ρξεηάδνληαη κηθξφηεξεο πνζφηεηεο λεξνχ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Οη 

ραιχβδηλνη έρνπλ κηθξφ βάξνο θαη αληέρνπλ θαιχηεξα ζηηο πηέζεηο θαη ζηηο απφηνκεο αιιαγέο 

ζεξκνθξαζίαο. Οη δηαζηάζεηο ηνπο πξνζαξκφδνληαη θαιχηεξα ζηηο δηάθνξεο απαηηήζεηο θαη έρνπλ 

ρακειφ θφζηνο. 

Δπίζεο δηαθξίλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ θαπζαεξίσλ ζε ζπκβαηηθνχο 

θαη ζπκπχθλσζεο. Έλαο ιέβεηαο ζπκπχθλσζεο, εμαηηίαο ηνπ πςεινχ βαζκνχ απφδνζήο ηνπ (έσο 

110%), νδεγεί ζε κία κέζε εμνηθνλφκεζε ζην θφζηνο ηνπ θαπζίκνπ ηεο ηάμεο ηνπ 15%. Με ηφζν 

πςειή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πξνθχπηεη φηη κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα θαη ε 

αληηθαηάζηαζε ελφο ππάξρνληνο ιέβεηα απφ έλαλ άιιν ηχπνπ ζπκπχθλσζεο. Δάλ θάηη ηέηνην δελ 

πξνθχςεη φηη ηζρχεη, κε ηελ πξνζζήθε ελφο ζηνηρείνπ ζπκπχθλσζεο ζε έλαλ ππάξρνληα ιέβεηα 

κπνξεί λα απνδνζεί ζ’ απηφλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο πξναλαθεξζείζαο δπλαηφηεηαο γηα 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη, ζπλεπψο, ρξεκάησλ.  
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 Καπζηήξαο 

 

Ο θαπζηήξαο είλαη κηα ζπζθεπή πξνζαξκνζκέλε πάλσ ζην ιέβεηα κέζα ζηελ νπνία 

επηηπγράλεηαη ε αλάκεημε ηνπ θαχζηκνπ πιηθνχ (π.ρ. πεηξέιαην ή θπζηθφ αέξην) κε ηνλ αέξα έηζη 

ψζηε λα πξνθαιείηαη θαη λα ζπληεξείηαη ε θαχζε. 

Οη θαπζηήξεο δηαθξίλνληαη ζε ηξείο ηχπνπο αλάινγα κε ην θαχζηκν (πγξφ ή αέξην) πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ή/θαη ηνλ ηξφπν δηαζθνξπηζκνχ ηνπ θαπζίκνπ θαη ηελ αλάκεημή ηνπ κε ηνλ αέξα 

θαχζεο: 

 Καπζηήξεο εμάηκηζεο. 

 Καπζηήξεο δηαζθνξπηζκνχ. 

 Καπζηήξεο πεξηζηξνθήο. 

 

 Κπθινθνξεηέο θαη δεμακελή θαπζίκσλ 

 

ε κηα εγθαηάζηαζε θεληξηθήο ζέξκαλζεο, νη θπθινθνξεηέο κεηαθέξνπλ ην λεξφ απφ ην 

ιέβεηα ζηα ζεξκαληηθά ζψκαηα θαη αληηζηξφθσο. Ο θπθινθνξεηήο είλαη αληιία θπγνθεληξηθνχ 

ηχπνπ θαη θηλείηαη κε ηε βνήζεηα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. πλήζσο ηνπνζεηνχληαη κέζα ζην 

ιεβεηνζηάζην θαη θνληά ζην ιέβεηα. 

Ζ δεμακελή θαπζίκσλ απνηειεί άιιν έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν κηαο εγθαηάζηαζεο θεληξηθήο 

ζέξκαλζεο θαζψο εθεί απνζεθεχεηαη ην πεηξέιαην. Μηα δεμακελή θαπζίκσλ κπνξεί λα είλαη είηε 

κεηαιιηθή είηε πιαζηηθή.  

 

 Γηαηάμεηο αζθαιείαο 

 

Οη δηαηάμεηο αζθαιείαο εμαζθαιίδνπλ ηε ιεηηνπξγία κηαο εγθαηάζηαζεο θεληξηθήο 

ζέξκαλζεο θαη απνηεινχληαη απφ ην θιεηζηφ δνρείν δηαζηνιήο, ηνλ απηφκαην πιεξψζεσο, ηε 

βαιβίδα αζθαιείαο θαη ηε βαιβίδα αλνδηθήο πξνζηαζίαο. Μέζσ απηψλ εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξή 

πίεζε ηνπ λεξνχ κέζα ζηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο θαη ε πξνζηαζία απφ ειεθηξφιπζε. 

 

 σιελώζεηο 

 

Ζ κεηαθνξά ηνπ λεξνχ απφ ην ιέβεηα ζηα ζεξκαληηθά ζψκαηα θαη ε επηζηξνθή ηνπ πίζσ 

ζην ιέβεηα επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ δηθηχνπ ζσιελψζεσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ηξία είδε ζσιήλσλ: ραιθνζσιήλεο, ραιπβδνζσιήλεο θαη πιαζηηθνί ζσιήλεο. Οη ραιθνζσιήλεο 

είλαη νη πην δηαδεδνκέλνη ζήκεξα, νη πιαζηηθνί ρξεζηκνπνηνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, ελψ νη 

ραιπβδνζσιήλεο έρνπλ εγθαηαιεηθζεί. 

 

 Θεξκαληηθά ζώκαηα 

 

Σα ζεξκαληηθά ζψκαηα απνηεινχλ ηηο ηειηθέο ζπζθεπέο ελφο ζπζηήκαηνο εγθαηάζηαζεο 

θεληξηθήο ζέξκαλζεο κέζσ ησλ νπνίσλ ε ζεξκφηεηα πνπ κεηαθέξεη ην ζεξκαληηθφ ξεπζηφ 

κεηαδίδεηαη ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο. Σα ζψκαηα είλαη ζπλήζσο θαηαζθεπαζκέλα απφ ράιπβα ή 

αινπκίλην. Σα ζψκαηα απφ ρπηνζίδεξν έρνπλ ζηακαηήζεη λα εγθαζίζηαληαη ζήκεξα, θαζψο είλαη 

πην βαξηά θαη, ελψ δηαηεξνχλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπο γηα πνιιή ψξα, αξγνχλ λα δεζηαζνχλ. 

Σα ζεξκαληηθά ζψκαηα δηαζέηνπλ εηδηθνχο δηαθφπηεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ απνκφλσζή 

ηνπο πξνθεηκέλνπ λα κελ μνδεχεηαη ελέξγεηα άζθνπα ζε ρψξνπο πνπ δελ θαηνηθνχληαη. Γηαζέηνπλ 

επίζεο βαιβίδεο εμαεξηζκνχ γηα ηελ εμαέξσζή ηνπο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζπζζσξεχεηαη αέξαο 

ρσξίο λα επηηξέπεη ηελ νκαιή θπθινθνξία ηνπ λεξνχ ζην εζσηεξηθφ ηνπο. 
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3.3 Ζ θαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο ζηελ Διιάδα 

ζήκεξα θαη ζπλήζε πξνβιήκαηα 

 

χκθσλα κε ζρεηηθέο κειέηεο, ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο Διιάδαο ππάξρνπλ 

ζεκαληηθά πεξηζψξηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Δλψ ηππηθά θαίλεηαη φηη έλαο κεγάινο αξηζκφο 

ιεβήησλ πεξλά απφ ζπληήξεζε απφ εγθεθξηκέλνπο ηερλίηεο, παξ' φια απηά ν έιεγρνο είλαη 

αλεπαξθήο θαη ζπλήζσο αλαθξηβήο θαη ππνηππψδεο. Απηφ έρεη δηαπηζησζεί θαζψο ιέβεηεο πνπ 

ειέγρζεθαλ, κεηά απφ θαηάιιειε κειέηε μαλαξπζκίζηεθαλ θαη ιεηηνχξγεζαλ πνιχ πην 

απνηειεζκαηηθά απ' φηη πξηλ. 

Αμίδεη επίζεο λα επηζεκαλζεί φηη ζηα ζπζηήκαηα θεληξηθήο ζέξκαλζεο δελ ππάξρνπλ 

κεηξεηέο ζεξκηθήο ελέξγεηαο. Γίλεηαη ινηπφλ θαηαλάισζε δίρσο κέηξεζε ελέξγεηαο (ζε αληίζεζε κε 

ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα) θαη ην απνηέιεζκα είλαη ζπαηάιε θαη αιφγηζηε ρξήζε. 

Δμεηάδνληαο ην φιν ζέκα πνπ αλαθχπηεη απφ επξχηεξε ζθνπηά κπνξεί θαλείο λα δεη ηελ 

έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε εζληθφ επίπεδν, θαζψο πάλσ απφ ην 35% ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο 

πνπ θαηαλαιψλεηαη εηεζίσο ζηελ Διιάδα είλαη ζηα θηίξηα, θαη πάλσ απφ ην 50% απηήο νθείιεηαη 

ζηα ζπζηήκαηα θεληξηθήο ζέξκαλζεο. Με δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ηνπ ειιεληθνχ 

πιεζπζκνχ θάλεη ρξήζε θεληξηθήο ζέξκαλζεο, ηα πεξηζψξηα εμνηθνλφκεζεο είλαη κεγάια. 

Καζψο φκσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θηηξίσλ ρξεζηκνπνηεί εληαία ζπζηήκαηα θαη φρη 

απηφλνκα, δεκηνπξγείηαη κεγάιν πξφβιεκα θαζψο δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απηφλνκεο ζεξκηθήο 

δηαρείξηζεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαζελφο λνηθνθπξηνχ, κε απνηέιεζκα ηελ πξναλαθεξζείζα 

θαηαζπαηάιεζε ελέξγεηαο, αθφκα θαη φηαλ ε ζέξκαλζε ζε έλα κε θαηνηθήζηκν ρψξν δελ είλαη 

απαξαίηεηε. 

Δπίζεο, νη ιέβεηεο ζε θεληξηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ιεηηνπξγνχλ κε ρξνλνδηαθφπηεο θαη 

φρη κε βάζε ηε ζεξκνθξαζία ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ κε απνηέιεζκα, πξνθεηκέλνπ λα ζεξκαλζνχλ 

πεξηζζφηεξν θάπνηνη κε κνλσκέλνη θαη θξχνη ρψξνη, λα ππεξζεξκαίλνληαη αλαγθαζηηθά θαη απηνί 

πνπ δελ έρνπλ ηφζν κεγάιεο αλάγθεο. 

 

3.4 Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε ζπζηήκαηα θεληξηθήο ζέξκαλζεο 

 

Μηα εγθαηάζηαζε θεληξηθήο ζέξκαλζεο ζεσξείηαη επηηπρεκέλε φηαλ ζεξκαίλεη θαηάιιεια 

θαη φζν ρξεηάδεηαη, κε νηθνλνκία θαη αζθάιεηα. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ απηά, απαηηείηαη ζσζηή 

κειέηε πνπ λα πεξηιακβάλεη: 

1. Σελ θαηαλάισζε θαη ην είδνο θαπζίκνπ. 

2. Σελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ ιεβήησλ θαη ησλ θαπζηήξσλ, θαζψο θαη ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπζηεκάησλ. 

3. Σα θνξηία πνπ θαιχπηεη θάζε ιέβεηαο γηα ζέξκαλζε ρψξσλ, δεζηφ λεξφ ρξήζεο θαη νη ψξεο 

ιεηηνπξγίαο. 

4. Σηο ελδείμεηο ησλ κεηξεηψλ πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο. 

5. Σνπο απηνκαηηζκνχο ειέγρνπ. 

6. Σνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ θαηαλνκήο δαπαλψλ ζέξκαλζεο. 

7. Σελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο ζέξκαλζεο. 

8. Σνλ ηχπν ησλ ηεξκαηηθψλ κνλάδσλ. 

 

Ζ επηινγή ηζρχνο ηνπ ιέβεηα απνηειεί πξψηε πξνηεξαηφηεηα θαη ζηεξίδεηαη ζηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ βαζηθψλ θιηκαηηθψλ θαη γεσγξαθηθψλ παξακέηξσλ θαη ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ 

ηνπ θηηξίνπ. Παξφια απηά, δε ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη παξάκεηξνη κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ 

πνιιέο ειαηησκαηηθέο θαη πξνβιεκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

Ο ζσζηφο ζρεδηαζκφο θαη ε κειέηε πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο θεληξηθήο 

ζέξκαλζεο εγγπάηαη κηα επηηπρεκέλε εγθαηάζηαζε. Δηδηθά φζνλ αθνξά λέεο νηθνδνκέο ε 

ζπλεξγαζία ηνπ ππεχζπλνπ ηεο νηθνδνκήο κε ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ θαη ηνλ εγθαηαζηάηε 

πδξαπιηθφ βνεζά ζηε ιχζε πνιιψλ πξνβιεκάησλ. 
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ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ κεξηθέο βαζηθέο παξεκβάζεηο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ 

ζεκαληηθά ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε έλα ζχζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο. 

 

3.4.1 Αληηθαηάζηαζε θαπζίκνπ ζην ζύζηεκα ζέξκαλζεο κε θπζηθό αέξην, όπνπ 

ππάξρεη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε δίθηπν 

 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ σο θαχζηκνπ ζε έλα ζχζηεκα θεληξηθήο 

ζέξκαλζεο είλαη: 

1. Μείσζε ηεο εμάξηεζεο ηνπ θαηαλαισηή απφ ην πεηξέιαην. Ζ ρξήζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζα έρεη 

ζεκαληηθέο ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηε δνκή ηνπ ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ ηεο ρψξαο, κηα θαη ζα 

κεησζεί ε εμάξηεζή καο απφ ην πεηξέιαην. 

2. Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν θπζηθφ αέξην είλαη ε θαζαξφηεξε πεγή πξσηνγελνχο 

ελέξγεηαο, κεηά ηηο αλαλεψζηκεο κνξθέο. Σα κεγέζε ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ είλαη ζαθψο 

κηθξφηεξα ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά θαχζηκα, ελψ ε βειηίσζε ηνπ βαζκνχ απφδνζεο κεηψλεη 

ηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη ζπλεπψο πεξηνξίδεη ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε. Καηά 

ηελ θαχζε ηνπ δελ αθήλεη ίρλε θαη ππνιείκκαηα νχηε παξάγεη ελψζεηο ηνπ ζείνπ πνπ ζπληζηνχλ 

κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο ξχπαλζεο. 

3. Δίλαη νηθνλνκηθφηεξν: ζε ζχγθξηζε κε άιιεο πεγέο ελέξγεηαο, επηηξέπεη κηα ζεκαληηθή 

εμνηθνλφκεζε ζε φιεο ηηο κνξθέο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ. 

4. Παξνπζηάδεη πεξηνξηζκέλεο αλάγθεο ζπληήξεζεο. Υάξε ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαχζεο ηνπ κηα 

ζσζηή ηαθηηθή ζπληήξεζε αξθεί γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηέιεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

θαη κηαο κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο δσήο ησλ ζπζθεπψλ ρξήζεο. 

5. Με ην εχρξεζην δίθηπν δηαλνκήο ζπλδέεηαη θαηεπζείαλ ζην θηίξην θαη ζηνπο άιινπο ρψξνπο 

ρξήζεο. 

6. Γελ απαηηεί δεμακελή απνζήθεπζεο. Διαρηζηνπνηνχληαη ηα πξνβιήκαηα πξνκήζεηαο θαπζίκσλ, 

νη θαζπζηεξήζεηο ηνπ αλεθνδηαζκνχ, νη πεξηνδηθνί έιεγρνη ησλ απνζεκάησλ. 

7. Οη λένπ ηχπνπ ζπζθεπέο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη γηα ηδηαίηεξεο ιχζεηο εγθαηάζηαζεο, πνπ 

ηδίσο ζηελ πεξίπησζε αλαθαηλίζεσλ ζα ήηαλ δχζθνιν λα επηηεπρζνχλ κε ηε ρξήζε άιισλ 

θαπζίκσλ. ε νξηζκέλεο ηππνινγίεο ρξήζεο κπνξεί απφ κφλν ηνπ λα εμαζθαιίζεη φιεο ηηο 

ελεξγεηαθέο αλάγθεο. 

 

3.4.2 Αληηθαηάζηαζε παιαηώλ θαπζηήξσλ θαη ιεβήησλ κε λένπο πςειήο απόδνζεο 

 

Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ παιηνχ ιέβεηα κε λέν πςειφηεξεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

(πεηξειαίνπ ή θπζηθνχ αεξίνπ), κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη ζεκαληηθά πνζά ελέξγεηαο. 

Έλαο ιέβεηαο ζπκπχθλσζεο, εμαηηίαο ηνπ πςεινχ βαζκνχ απφδνζήο ηνπ (κεγαιχηεξν απφ 

100%), νδεγεί ζε κία κέζε εμνηθνλφκεζε ζην θφζηνο ηνπ θαπζίκνπ ηεο ηάμεο ηνπ 15%. Απηή ε 

βειηίσζε νθείιεηαη ζηελ θαηά 35% πεξίπνπ θαιχηεξε απνδνηηθφηεηα ησλ θαηλνχξγησλ ιεβήησλ ζε 

ζρέζε κε ηνπο ππάξρνληεο. Δηδηθφηεξα, νη επίηνηρνη ιέβεηεο θπζηθνχ αεξίνπ ζπκπχθλσζεο 

κπνξνχλ λα απνδψζνπλ έσο 107%, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απηνλνκίαο πνπ πξνζθέξνπλ. 

Δάλ θάηη ηέηνην φκσο δελ είλαη εθηθηφ γηα δηαθφξνπο ιφγνπο, ηφηε κε ηελ πξνζζήθε ελφο ζηνηρείνπ 

ζπκπχθλσζεο ζε έλαλ ππάξρνληα επηδαπέδην ιέβεηα κπνξεί λα απνδνζεί ζ’ απηφλ έλα ζεκαληηθφ 

κέξνο ηεο πξναλαθεξζείζαο δπλαηφηεηαο γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο εθαξκνγψλ είλαη θαηάιιειε θαη ζπκθέξνπζα ε 

εγθαηάζηαζε ελφο νκνβάζκηνπ ιέβεηα ή ελφο ζπλδπαζκνχ κηθξφηεξσλ θαη κεγαιχηεξσλ ιεβήησλ. 

Πνιχ ζπάληα ην θνξηίν είλαη αξθεηά ζηαζεξφ γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή θάιπςή ηνπ απφ έλα κεγάιν 

ιέβεηα, θαζψο νη επνρηαθέο, εβδνκαδηαίεο ή σξηαίεο δηαθπκάλζεηο είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλεο. 

πλήζσο, ην θνξηίν κπνξεί λα θαιχπηεηαη πην απνδνηηθά φηαλ ρσξίδεηαη ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα θαη 

παξάγεηαη απφ κνλάδεο κηθξφηεξεο δπλακηθφηεηαο, γηα ηηο νπνίεο ηα ηκήκαηα απηά αληηζηνηρνχλ ζε 

πςειά ζεξκηθά θνξηία πνπ πξέπεη λα θαιχςνπλ, κε απνηέιεζκα λα ιεηηνπξγνχλ κε θαιχηεξνπο 

βαζκνχο απφδνζεο.  



57 

 

Καιφ είλαη λα απνθεχγνληαη νη κεγάινη ιέβεηεο πνπ δε ιεηηνπξγνχλ ζε πιήξε ηζρχ, νπφηε 

θαη κε ρακειή απφδνζε. πλήζσο απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ε απαηηνχκελε ηζρχο ελφο ιέβεηα μεπεξλά 

ηα 350 kW, νπφηε ελδείθλπηαη ε εγθαηάζηαζε δχν ή πεξηζνηεξσλ ιεβήησλ. πλήζσο ζε κεζαίνπ 

κεγέζνπο εγθαηαζηάζεηο θαη πάληνηε ζηηο κεγάιεο πξνηηκνχληαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ιέβεηεο 

θαζψο, παξέρεηαη έηζη ε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί έλαο κφλν ιέβεηαο ζε πεξηφδνπο πνπ δελ 

ππάξρεη κεγάιε δήηεζε. Ζ εμνηθνλφκεζε πνπ πξνθχπηεη αληηζηαζκίδεη πνιχ γξήγνξα ην απμεκέλν 

θφζηνο αγνξάο πεξηζζφηεξσλ ιεβήησλ θαη θαπζηήξσλ αληί ελφο. 

Όζνλ αθνξά ηνπο θαπζηήξεο, θπθινθνξνχλ ζήκεξα θαπζηήξεο πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο 

ζηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα γίλνπλ νη ζσζηέο θαη απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο γηα ηέιεηα θαχζε. 

Τπάξρνπλ θαπζηήξεο κε απηφκαην «ηάκπεξ» αέξα πνπ ππνβνεζνχλ θαηαπηφλ ηνλ ηξφπν 

ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαζψο εκπνδίδνπλ ηελ είζνδν θξχνπ αέξα φηαλ ν θαπζηήξαο είλαη 

αλελεξγφο. Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ παιηνχ καο θαπζηήξα κε έλαλ λέαο ηερλνινγίαο δηπινχ 

θαπζίκνπ (πεηξειαίνπ-θπζηθνχ αεξίνπ) κε πνιιέο βαζκίδεο έγρπζεο, κπνξνχκε λα 

εμνηθνλνκήζνπκε έσο θαη 5-7% θαχζηκν. 

 

3.4.3 πληήξεζε θαη έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο 

 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ην ζχζηεκα απαηηεί ζπληήξεζε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ. 

Όηαλ θάπνηνο πξνγξακκαηίδεη ηε ζπληήξεζε ελφο ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο ρψξσλ, πξέπεη λα έρεη 

ζην κπαιφ ηνπ ηελ ηεξάζηηα δηαθνξά ζηελ απφδνζε πνπ εκθαλίδεη έλα θαιά ζπληεξεκέλν, ζε 

ζρέζε κε έλα ειιηπψο ζπληεξεκέλν ζχζηεκα. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, κπνξεί λα κεησζεί ε 

ελεξγεηαθή ζπαηάιε ή, αθφκε, θαη λα θαιπθζνχλ απμεκέλεο απαηηήζεηο ζε ζέξκαλζε ρψξσλ, κε 

κηθξφ ή θαη κεδεληθφ νηθνλνκηθφ θφζηνο. Πάληνηε φκσο, εμ αηηίαο ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ ελ ιφγσ 

ζπζηεκάησλ, ε ζπληήξεζε ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη απφ θάπνηνλ εηδηθεπκέλν ηερληθφ θαη ζχκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Έηζη, κφλν, κπνξεί λα είλαη εγγπεκέλε ε νξζή ιεηηνπξγία θαη ε 

θαιή θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ. Οη βαζηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ελφο ιέβεηα πεξηιακβάλνπλ ηνλ 

θαζαξηζκφ ηνπ θινγνζαιάκνπ, ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ζσιήλσλ, ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηε ξχζκηζε ησλ 

κπεθ ηνπ θαπζηήξα, ηνλ θαζαξηζκφ ηεο θαπλνδφρνπ, ηνλ έιεγρν ησλ αληιηψλ θαπζίκνπ θαη ηνπ 

θπθιψκαηνο ηξνθνδνζίαο γηα πηζαλέο δηαξξνέο θαη ηνλ έιεγρν ηνπ θπθιψκαηνο ηξνθνδνζίαο 

λεξνχ.  

Ο ζπληεξεηήο εθδίδεη θαη ην πηζηνπνηεηηθφ ζπληήξεζεο βάζεη λνκνζεζίαο, κε κεηξήζεηο 

ηνπ βαζκνχ απφδνζεο ηεο εγθαηάζηαζεο, ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ θαπζαεξίσλ θαη ηεο 

πεξηεθηηθφηεηάο ηνπο ζε CO2 θαη αηζάιε. 

Σπρφλ ραξακάδεο ζην ιέβεηα επηηξέπνπλ ηελ είζνδν θξχνπ αέξα ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

κεηψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ απφδνζή ηνπ. 

Άιιεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο είλαη ν θαζαξηζκφο ηεο θακηλάδαο, ηεο δεμακελήο θαπζίκνπ, 

έιεγρνο αληιηψλ, έιεγρνο ζσκάησλ θαινξηθέξ, εμαέξσζε δηθηχνπ, δηαξξνέο, γηα ηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ απσιεηψλ ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ζεξκφηεηαο. 

Με απιά κέηξα φπσο ν έιεγρνο ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο (θαηαλάισζεο – ζεξκηθήο 

άλεζεο) θαιήο ζεξκνκφλσζεο ηνπ ιέβεηα θαη ηνπ δηθηχνπ ζσιελψζεσλ κπνξνχκε λα 

εμνηθνλνκήζνπκε 4-6% θαχζηκν. 

Μηα κείσζε ηεο πξνθαζνξηζκέλεο ζεξκνθξαζίαο αλαθνξάο θαηά έλα βαζκφ ζπκβάιεη ζε 

πάλσ απφ 6% ιηγφηεξα θαχζηκα. 

 

3.4.4 Θεξκνκόλσζε ζπζηήκαηνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο 

 

Οη ζσιελψζεηο πνπ πεξλνχλ κέζα απφ κε ζεξκαηλφκελνπο ρψξνπο ζα πξέπεη λα 

κνλψλνληαη επηκειψο.  

Έλαο ιέβεηαο ρσξίο κφλσζε κπνξεί λα έρεη απψιεηεο πάλσ απφ 5% ζε ζρέζε κε έλα 

κνλσκέλν ιέβεηα φπνπ νη απψιεηεο δελ μεπεξλνχλ ην 1%.  
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3.4.5 Κάιπςε αλαγθώλ γηα δεζηό λεξό ρξήζεο από ην ζύζηεκα θεληξηθήο 

ζέξκαλζεο 

 

Οη ειεθηξηθνί ζεξκνζίθσλεο θαηαλαιψλνπλ ηελ ηξηπιάζηα πξσηνγελή ελέξγεηα γηα ηελ 

θάιπςε ηνπ ίδηνπ θνξηίνπ απ’ φηη έλαο ιέβεηαο κε ζπκβαηηθφ θαχζηκν. 

Ζ δηαζχλδεζε ελφο boiler κε ην ιέβεηα δχλαηαη λα θαιχςεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

δήηεζεο γηα δεζηφ λεξφ ρξήζεο, ηδίσο ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν. 

Βεβαίσο, ζα πξέπεη πξψηα λα εμεηαζηεί ε πεξίπησζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηζέηνπ: 

θάιπςε αλαγθψλ δεζηνχ λεξνχ γηα ηελ θεληξηθή ζέξκαλζε απφ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο δεζηνχ 

λεξνχ ρξήζεο (π.ρ. ειηαθνί ζπιιέθηεο), ην νπνίν εμεηάζηεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

 

3.4.6 Υσξηζκόο ζεξκαηλόκελσλ πεξηνρώλ ζε δώλεο 

 

Ο δηαρσξηζκφο ελφο θηηξίνπ θαηά δψλεο πεξηνξίδεη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Οη 

ζεξκαηλφκελεο πεξηνρέο πξέπεη λα ρσξίδνληαη ζε δψλεο παξφκνηαο δήηεζεο ζέξκαλζεο, φζνλ 

αθνξά ηηο ψξεο ρξήζεο θαη ζηα απαηηνχκελα ζεξκνθξαζηαθά επίπεδα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ν 

έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη πην απνδνηηθφο.  

Όηαλ εθαξκφδεηαη έλαο ηέηνηνο ρσξηζκφο, κπνξνχλ λα θαζνξίδνληαη αλά δψλε ηφζν ε 

πνιπβάζκηα ιεηηνπξγία ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ, φηαλ απηή είλαη δηαζέζηκε, φζν θαη ην ζεξκνθξαζηαθφ 

επίπεδν ηνπ κέζνπ ελαιιαγήο ζεξκφηεηαο. Σν πξψην επηηξέπεη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πεξηηηψλ 

αλαθιέμεσλ θαη δηαθνπψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ελψ κε ην δεχηεξν επηηξέπεηαη ε πην 

αθξηβήο ζπζρέηηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο εμφδνπ ηνπ κέζνπ κε απηήλ ηνπ ζεξκαηλφκελνπ ρψξνπ. 

 

3.4.7 Θεξκνζηαηηθέο βαιβίδεο ζσκάησλ, αθξηβείο ζεξκνζηάηεο ρώξνπ, ζύζηεκα 

αληηζηάζκηζεο 

 

Οη ζεξκνζηαηηθέο βαιβίδεο ησλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ (Thermostatic Radiator Valve - 

TRV) πξέπεη λα ξπζκίδνληαη ζχκθσλα κε ηε βέιηηζηε ζεξκνθξαζία γηα θάζε ζεξκαηλφκελε 

πεξηνρή. Θεξκνθξαζίεο πςειφηεξεο απφ απηήλ νδεγνχλ ζε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε θαηά πνιχ 

απμεκέλε ζε ζρέζε κε ηελ θαλνληθή, ζέηνληαο ζε θίλδπλν αθφκα θαη ηελ άλεζε ησλ ελνίθσλ. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή, επίζεο, πξέπεη λα δίλεηαη ζηε δηαθχιαμε ηεο άλεζεο ησλ ελνίθσλ απφ ηηο 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Δμάιινπ, φζν ζεκαληηθή θη αλ είλαη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζ’ έλα 

θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα, πάληνηε ζεκαληηθφηεξε είλαη ε ζεξκηθή άλεζε ησλ αλζξψπσλ πνπ θαηνηθνχλ 

ή ιεηηνπξγνχλ ζηνπο δηάθνξνπο ρψξνπο ηνπ. 

Αληίζηνηρα κε ηηο ζεξκνζηαηηθέο βαιβίδεο, νη ζεξκνζηάηεο ησλ δσκαηίσλ πξέπεη λα 

ξπζκίδνληαη θαηά ηξφπν ηέηνην πνπ νη έλνηθνη λα κελ κπνξνχλ λα νξίδνπλ απζαίξεηα πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο, είηε εζειεκέλα είηε θαηά ιάζνο. Γηα ηνπο δηάθνξνπο ρψξνπο ελφο θηηξίνπ, π.ρ. γηα ηα 

γξαθεία, ηα δσκάηηα ελφο μελνδνρείνπ θ.η.ι., πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα ζπληζηψκελα ζεξκνθξαζηαθά 

επίπεδα, φπσο νξίδνληαη απφ ηνλ ΚΔΝΑΚ. 

Γηα λα απνθεπρζεί θαηαζπαηάιεζε ελέξγεηαο φηαλ ζεξκαίλνληαη ρψξνη δίρσο απηφ λα είλαη 

αλαγθαίν ππάξρνπλ ηξφπνη ψζηε ν ιέβεηαο λα ξπζκίδεηαη κε εηδηθά ζπζηήκαηα θαη αλάινγα λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία (αληηζηάζκηζε). Σα ζπζηήκαηα ξχζκηζεο δηαηεξνχλ 

ηελ εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ζηαζεξή αλεμάξηεηα απφ ηηο εμσηεξηθέο κεηαβνιέο, ζπλεηζθέξνληαο 

έηζη ζηελ απνθπγή ππεξζέξκαλζεο ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ. Απηέο νη ξπζκίζεηο κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ν βαζκφο αθξηβείαο ηνπο εμαξηάηαη απφ 

ηνλ απηνκαηηζκφ πνπ επηιέγεηαη.  

Σα πην εμειηγκέλα ζπζηήκαηα ξχζκηζεο έρνπλ έλαλ αηζζεηήξα πνπ κεηαδίδεη ηηο κεηαβνιέο 

ηεο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ζε κηα ειεθηξνληθή ζπζθεπή ε νπνία πξνζαξκφδεη ηε ζεξκνθξαζία 

ηνπ λεξνχ αλάινγα.  

Τπάξρνπλ αθφκε θαη νη ζεξκνζηαηηθνί δηαθφπηεο πνπ κπνξνχλ λα ξπζκίζνπλ επηηπρψο ηε 

ζεξκνθξαζία δηαθνξεηηθψλ θαη μερσξηζηψλ ρψξσλ, θαζψο επίζεο θαη λα εμαιείςνπλ ηπρφλ ιάζε 

θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ιάζε ζηηο κειέηεο, αιιαγέο ζηε ρξήζε ησλ ρψξσλ θιπ. 
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Σέηνηνη δηαθφπηεο κπνξνχλ λα ξπζκίδνπλ απηφκαηα ηελ πνζφηεηα δεζηνχ λεξνχ θαη ηε 

ζεξκνθξαζία ελφο ρψξνπ. Σν θφζηνο αγνξάο ηνπο είλαη κηθξφ ελψ ηα νθέιε ζηελ εμνηθνλφκεζε 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπο κεγάια. 

Με ηε ρξήζε απηφκαηνπ έιεγρνπ κε ρξνλνδηαθφπηε θαη αληηζηάζκηζε εμσηεξηθήο 

ζεξκνθξαζίαο κέζσ ηξίνδεο βαιβίδαο αλάκημεο θαη αηζζεηεξίσλ κπνξνχκε λα εμνηθνλνκήζνπκε 6-

10% θαχζηκν [11,22-24]. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 : ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΦΤΗΚΟΤ/ΣΔΥΝΖΣΟΤ ΦΩΣΗΜΟΤ 

 

Ζ ζπλνιηθή αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ κπνξεί λα αθνξά ηφζν ζηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ ηερλεηνχ θσηηζκνχ, φζν θαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ κε 

θαηάιιεινπο αηζζεηήξεο θσηηζκνχ. 

ηφρνο ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ θσηηζκνχ είλαη ε εμαζθάιηζε νπηηθήο άλεζεο, 

κέζσ: 

 ηεο παξνρήο ηεο απαηηνχκελεο πνζφηεηαο θσηηζκνχ, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ δηεζλή πξφηππα 

θαη ηνλ ΚΔΝΑΚ, βάζεη ηεο ρξήζεο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ θάζε ρψξνπ 

 ηεο πνηφηεηαο ηνπ θσηηζκνχ, ε νπνία εμαζθαιίδεηαη κε θαιή θαηαλνκή θαη απνθπγή 

θαηλνκέλσλ ζάκβσζεο, θαηάιιειε ρξσκαηηθή απφδνζε θαη ρξψκα θσηηζκνχ, αλάδεημε 

ζηνηρείσλ ρψξνπ, θαηεχζπλζε θσηηζκνχ θαη δεκηνπξγία θαηάιιεισλ αληηζέζεσλ (contrast) θιπ 

[8]. 

 

 Γπλακηθό Δλεξγεηαθήο Δμνηθνλόκεζεο 

 

Ο θσηηζκφο έρεη νπζηαζηηθή επίδξαζε ζηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ησλ θηηξίσλ, 

αληηζηνηρψληαο ζε πεξηζζφηεξν απφ ην 1/3 ηεο ζπλνιηθήο ρξήζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε 

νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ρξήζεο θηηξίσλ, φπσο ζηα θηίξηα γξαθείσλ. Με ηε βνήζεηα ηεο ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο, κπνξεί λα επηηεπρζεί πνιχ ζεκαληηθή ελεξγεηαθή εμνηθνλφκεζε. Αλάινγα κε ηελ 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ θσηηζκνχ ηνπ θηηξίνπ, κπνξεί λα 

επηηεπρζεί ελεξγεηαθή εμνηθνλφκεζε ηεο ηάμεο ηνπ 30% ζην ζχλνιν ηεο θαηαλαιηζθφκελεο 

ελέξγεηαο θαη 50% ζην ζχζηεκα θσηηζκνχ, βειηηψλνληαο ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα θσηηζκνχ. 

Ζ αλαβάζκηζε ή ν αλαζρεδηαζκφο ησλ ζπζηεκάησλ θσηηζκνχ ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κφλν αλ ην θφζηνο ησλ επεκβάζεσλ έρεη θαιφ ρξφλν απνπιεξσκήο ζε ζρέζε κε 

ηελ εμνηθνλφκεζε πνπ επηηπγράλεηαη θαη ε πνηφηεηα θσηηζκνχ δηαηεξείηαη ή βειηηψλεηαη. 

 

4.1 Σερλεηόο θσηηζκόο 

 

ηα ζχγρξνλα θηίξηα παξαηεξείηαη ζπρλά ην θαηλφκελν ηεο ππεξδηαζηαζηνιφγεζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ ηερλεηνχ θσηηζκνχ κε ζθνπφ θπξίσο ηελ πξφιεςε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ αλεπαξθείο κειέηεο (ή θαη παληειή έιιεηςε κειέηεο). 

Απηφ ην θαηλφκελν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε πεπεξαζκέλεο ή ζπκβαηηθήο ηερλνινγίαο 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο θσηηζκνχ, νδεγεί ζε πςειή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία 

ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ ηερλεηνχ θσηηζκνχ, κε κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ νπηηθή 

πνηφηεηα ηνπ ρψξνπ θαη ηελ νπηηθή άλεζε. 

ηφρνο, ζπλεπψο, ηεο κειέηεο αλαβάζκηζεο ηνπ ηερλεηνχ θσηηζκνχ είλαη ε κείσζε ηεο 

ππεξθαηαλάισζεο ελέξγεηαο κε ηαπηφρξνλε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ νπηηθήο άλεζεο. Γηα ην ιφγν 

απηφ ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ: 

 Ζ δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ. 

 Ζ ρξήζε ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ ιακπηήξσλ. 

 Ζ ρξήζε θαηάιιεισλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ πςειήο απφδνζεο. 

 Ζ εγθαηάζηαζε θαηάιιεισλ ζπζθεπψλ ειέγρνπ (φπσο ρξνλνδηαθφπηεο ή ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

ζηξαγγαιηζηηθψλ δηαηάμεσλ κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο ζηάζκεο θσηηζκνχ). 

Χο πξψην βήκα ζην πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο, 

ζα πξέπεη λα γίλεη κηα θαηαγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ θσηηζκνχ θαη ησλ θχξησλ ιεηηνπξγηθψλ 

παξακέηξσλ ηνπο, φπσο είλαη 

 Οη απηνκαηηζκνί. 

 Ζ δηάηαμε δηαθνπηψλ. 
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 Σν είδνο θσηηζηηθψλ (δηαλνκή θσηφο, αλαθιαζηήξεο, θηι.). 

 Οη ιακπηήξεο (είδνο, πνζφηεηα, ρξφλνο δσήο, εηδηθή ελεξγεηαθή ρξήζε θηι.). 

 Οη ζπλδεηηθέο δηαηάμεηο θαη ballasts (θαηεγνξίεο, απψιεηεο θηι.). 

 Ο κέζνο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο. 

Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη ζα πξέπεη λα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνινγηζζεί ε 

ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο γηα θσηηζκφ (ζε kW) θαη ε εηήζηα ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ 

θαηαλαιψλεηαη γηα θσηηζκφ (ζε kWh/yr) ζην θηίξην. 

Με βάζε ηελ εθηηκψκελε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε γηα θσηηζκφ, ε ελεξγεηαθή 

απνδνηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ θσηηζκνχ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε ηε βνήζεηα ησλ αθφινπζσλ 

δεηθηψλ: 

1. Δγθαηεζηεκέλε ηζρχο αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (W/m
2
) ζε ζρέζε κε ηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα 

θσηηζκνχ (ζε lux). 

2. Ζιεθηξηθή θαηαλάισζε γηα ησλ θσηηζκφ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (ζε kWh/m
2
). 

3.  Ώξεο ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ (ζε h/yr). 

4. Απνδνηηθφηεηα ιακπηήξσλ θαη θσηηζηηθψλ ζσκάησλ (lm/W). 

Ζ ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ή ε εηήζηα ειεθηξηθή ρξήζε γηα θσηηζκφ, παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο κφλν απφ ηε ζχγθξηζε ηεο πξνεγνχκελεο θαη ηεο κεηέπεηηα εγθαηάζηαζεο. Ζ ρξήζε 

ησλ δεηθηψλ 1-3 επηηξέπεη ηελ άκεζε εθηίκεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ. 

εκεηψλεηαη φηη νη δείθηεο απφδνζεο εμαξηψληαη απφ ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ. Ο ΚΔΝΑΚ 

νξίδεη σο αλψηαην φξην ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ηα 15 W/m
2
 θαη σο θαηψηαην φξην ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ ιακπηήξσλ θαη ησλ θσηηζηηθψλ ηα 55 lm/W [8,26]. 

 

4.1.1 Υξήζε ελεξγεηαθά απνδνηηθώλ ιακπηήξσλ 

 

Οη ιακπηήξεο ππξαθηψζεσο ήηαλ νη πην ζπλήζεηο ηχπνη ιακπηήξσλ γηα πεξηζζφηεξν απφ 

100 ρξφληα. Σν ειεθηξηθφ ξεχκα ζεξκαίλεη ην λήκα γηα λα παξαρζεί θσο. Απηνί νη ιακπηήξεο είλαη 

πιένλ κε απνδνηηθνί γηαηί ην 95% ηνπ ειεθηξηζκνχ κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκφηεηα θαη ζα πξέπεη λα 

αληηθαζίζηαληαη. 

Οη ιακπηήξεο αινγφλνπ (εηδηθή θαηεγνξία ησλ ιακπηήξσλ ππξαθηψζεσο) είλαη πην 

απνδνηηθνί (20% κε 50% ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπλήζεηο ιακπηήξεο ππξαθηψζεσο) αιιά παξφια 

απηά δελ ελαξκνλίδνληαη κε ηνπο λένπο θαλνληζκνχο (ΚΔΝΑΚ). 

 

   
Δηθνλα 4.1 Λακπηεξεο ππξαθησζεσο (α) απινί (β) αινγνλνπ [21] 

 

Οη ιακπηήξεο θζνξηζκνχ απνηεινχληαη απφ γπάιηλν ζσιήλα ζθξαγηζκέλν, κε ιεπθή 

εζσηεξηθή επηθάιπςε απφ θζνξίδνπζεο ζθφλεο, πνπ ελεξγνπνηνχληαη απφ ηελ ππεξηψδε 

αθηηλνβνιία πνπ παξάγεηαη απφ έλα ηφμν πδξαξγχξνπ θαη πιήξσζε απφ αδξαλέο αέξην κε κηθξή 

πνζφηεηα πδξαξγχξνπ. Οη πην θνηλνί ηχπνη είλαη ν ζσιελνεηδήο θαη ν ζπκπαγήο. Όινη νη 

ιακπηήξεο θζνξηζκνχ απαηηνχλ ζηξαγγαιηζηηθή δηάηαμε (ballast) γηα ηελ έλαπζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θσηφο. Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ ππεξβαίλεη απηή ησλ 

ιακπηήξσλ ππξαθηψζεσο θαηά 5-8 θνξέο, αλαιφγσο ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ. Απαηηνχλ 

πςειφηεξε αξρηθή επέλδπζε αιιά ν ζπλνιηθφο ρξφλνο δσήο είλαη 10-15 θνξέο κεγαιχηεξνο. 

Έρνπλ ειαθξά ρακειφηεξε ρξσκαηηθή απφδνζε. 
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Δίλαη θαηάιιεινη γηα εκπνξηθνχο ρψξνπο θαη ρψξνπο γξαθείσλ. εκεηψλεηαη φηη ζε απηή 

ηελ θαηεγνξία ιακπηήξσλ παξνπζηάδεηαη κεγάιε δηαθνξά ζηελ απνδνηηθφηεηα (π.ρ. σο 

απνηέιεζκα ηεο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα, νη ιακπηήξεο Σ5 είλαη πςειφηεξεο απφδνζεο απφ ηνπο 

παιαηνχο Σ8/Σ12). πλεπψο ε αληηθαηάζηαζε παιαηψλ ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ κε ιακπηήξεο 

θζνξηζκνχ λέαο ηερλνινγίαο θαη κεγαιχηεξεο απφδνζεο, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, είλαη 

νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθή. 

Οη ζπκπαγείο ιακπηήξεο θζνξηζκνχ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηνπο θνηλνχο 

ιακπηήξεο ππξαθηψζεσο. Έρνπλ κηθξέο δηαζηάζεηο θαη πξνζθέξνληαη κε θάιπθεο θνηλνχ 

ιακπηήξα: βηδσηνχο (E 27 θαη E 14), θαη κπαγηνλέ (B15d). Πξνζθέξνπλ ηελ ίδηα πνηφηεηα 

θσηηζκνχ κε ηνπο θνηλνχο ιακπηήξεο θαη έρνπλ ηελ ίδηα θσηεηλφηεηα, ελψ θαηαλαιψλνπλ κέρξη 5 

θνξέο ιηγφηεξε ελέξγεηα. Γη’ απηφ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ρψξνπο φπνπ ηα θψηα κέλνπλ 

αλακκέλα πνιιέο ψξεο, φπσο ην θαζηζηηθφ θαη ε θνπδίλα. Έρνπλ 10 θνξέο κεγαιχηεξν κέζν ρξφλν 

δσήο απφ ηνπο θνηλνχο ιακπηήξεο (10.000 ψξεο). Έηζη, ελψ νη ιακπηήξεο ρακειήο θαηαλάισζεο 

θνζηίδνπλ πεξηζζφηεξν, ηειηθά ζπκθέξνπλ, αθνχ εθηφο ηεο νηθνλνκίαο ζε θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

ππάξρεη θαη νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ην θφζηνο ησλ θνηλψλ ιακπηήξσλ (10 ηεκάρηα) πνπ ζα 

ρξεηαδφζαζηαλ γηα ηηο 10.000 ψξεο [21,27]. 

 

 
Δηθνλα 4.2 πκπαγήο ιακπηήξαο θζνξηζκνχ [21] 

 

4.1.2 Υξήζε θαηάιιεισλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ πςειήο απόδνζεο 

 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ ζχγρξνλσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε απηά λα 

είλαη απνδνηηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηα παιαηά θσηηζηηθά. Αλ θαη νη βαζηθνί ιεπθνί αλαθιαζηήξεο 

έρνπλ αλαθιαζηηθφηεηα 70%, ζηνπο αλαθιαζηήξεο αινπκηλίνπ ε αλαθιαζηηθνηεηα κπνξεί λα θηάζεη 

έσο θαη 95%. Ζ αλαβάζκηζε παιαηψλ εγθαηαζηάζεσλ κε ζχγρξνλν εμνπιηζκφ ζπλήζσο νδεγεί ζε 

ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ελψ παξάιιεια βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ηνπ θσηεηλνχ 

πεξηβάιινληνο (π.ρ. εμάιεηςε έληνλσλ αλαθιάζεσλ ζηηο νζφλεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ). 

Πνιιά ζχγρξνλα θσηηζηηθά δηαζέηνπλ πξνζερηηθά ζρεδηαζκέλν ζχζηεκα αλαθιαζηήξσλ 

ψζηε λα θαηεπζχλνπλ ην θψο ζην επηζπκεηφ ζεκείν. Απηφ επηηξέπεη ηελ εγθαηάζηαζε κηθξφηεξνπ 

αξηζκνχ θσηηζηηθψλ θαη ιακπηήξσλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ απαηηνχκελνπ θσηηζκνχ. Δίλαη πηζαλφλ 

λα κπνξνχλ λα βειηησζνχλ ηα παιαηφηεξα, ιηγφηεξα απνδνηηθά θσηηζηηθά, κε ηελ αληηθαηάζηαζε 

ησλ δηάρπησλ ή ησλ πξηζκαηηθψλ θαιπκκάησλ κε ζπζηήκαηα αλαθιαζηήξσλ. Δλαιιαθηηθά, 

κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ αλαθιαζηήξεο ζηα θσηηζηηθά, δηαηεξψληαο ηα ππάξρνληα ζηνηρεία 

ειέγρνπ ηνπ θσηηζκνχ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο απηφ κπνξεί λα γίλεη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κείσζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ ιακπηήξσλ, πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί ν απαηηνχκελνο θσηηζκφο, κε ζεκαληηθή 

εμνηθνλφκεζε (κε ηνπο αλαθιαζηήξεο θαη ηα θαιχκκαηα εθηηκάηαη φηη κπνξεί λα επηηεπρζεί 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηεο ηάμεο ηνπ 20% έσο 50%). [30-32] 
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Δηθόλα 4.3 Φσηηζηηθά ζψκαηα ζε ηππηθφ ρψξν γξαθείνπ [21] 

 

4.1.3 Δγθαηάζηαζε θαηάιιεισλ ζηξαγγαιηζηηθώλ πελίσλ (ballasts) 

 

Tα ζηξαγγαιηζηηθά πελία κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο θσηεηλήο ζηάζκεο (dimming) είλαη 

απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηελ έλαπζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ ή άιινπ 

ηχπνπ ιακπηήξσλ εθθέλσζεο. Υξεζηκεχεη θπξίσο ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ξεχκαηνο ζηελ 

απαηηνχκελε ηηκή, κεηαζρεκαηίδνληαο ηελ ειεθηξηθή ηάζε θαη παξέρνληαο ηηο απαηηνχκελεο 

ζπλζήθεο γηα ηελ έλαπζε ησλ ιακπηήξσλ. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ιακπηήξσλ ηα 

ballasts θαηαλαιψλνπλ ελέξγεηα. 

Τπάξρνπλ δχν θχξηνη ηχπνη ballast, ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θαη ηα ειεθηξνληθά πςειήο 

ζπρλφηεηαο (High Frequency - HF). Σα ειεθηξνληθά είλαη πνιχ πην απνδνηηθά απφ ηα καγλεηηθά. 

Με ηελ επξσπατθή νδεγία 2000/55/EC γηα ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ησλ ballast γηα ιακπηήξεο 

θζνξηζκνχ, κεξηθνί ηχπνη καγλεηηθψλ ballast ηίζεληαη εθηφο αγνξάο.  

Tα πιενλεθηήκαηα ησλ ειεθηξνληθψλ ballast είλαη ηα εμήο: 

 Δίλαη εμαξηήκαηα εληαία, κε κηθξφ βάξνο θαη ζρεηηθά εχθνιε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο. 

 Λεηηνπξγνχλ ρσξίο πξφβιεκα ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζην δίθηπν ηηκέο ζπρλνηήησλ. Δπίζεο είλαη 

δπλαηή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζην ζπλερέο ξεχκα. 

 εκαληηθή νηθνλνκία ζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο αθνχ θαηαλαιψλνπλ εσο θαη 25% ιηγφηεξε 

ελέξγεηα απφ ηα καγλεηηθά.  

 

 
Δηθόλα 4.4 Ζιεθηξνκαγλεηηθφ (αξηζηεξά) θαη ειεθηξνληθφ ballast (δεμηά) [21] 

 

 Παξαηεξείηαη επαχμεζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ ιακπηήξα θαηά 30% κε 50% θαη ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηα ιηγφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά, νδεγνχκαζηε ζε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο 

ζπληήξεζεο-αληηθαηάζηαζεο. 
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 Χο ζπλέπεηα ηεο κηθξφηεξεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, εθιχεηαη κηθξφηεξε πνζφηεηα ζεξκφηεηαο 

νπφηε απαηηείηαη ιηγφηεξν ςπθηηθφ θνξηίν γηα ηνλ θιηκαηηζκφ. 

 Γελ εκθαλίδεηαη ην ζηξνβνζθνπηθφ θαηλφκελν αθνχ ην HF ballast δίλεη ζηελ έμνδφ ηνπ ξεχκα 

ζπρλφηεηαο ηεο ηάμεο ησλ 20 kHz κε 36 kHz. 

 Γελ παξαηεξείηαη ην θσηεηλή καξκαξπγή (flickering) θαηά ηελ έλαπζε ηνπ ιακπηήξα, ελψ έλα 

απηφκαην εζσηεξηθφ θχθισκα απνθφβεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ballast ζην ηέινο δσήο ηνπ ιακπηήξα 

νδεγψληαο ζηελ απνθπγή αλψθειεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο πνπ θαηαιήγεη ζε ππεξζέξκαλζε 

θαη θαηαζηξνθή ηνπ ballast.  

 Πξνζθέξνπλ ηελ επρέξεηα επηινγήο επίπεδνπ θσηηζκνχ αλάινγα κε ην θσηηζκφ ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο (Electronic Dimmable Ballasts - EDB), δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα γηα 

πεξαηηέξσ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 

 Γελ εκθαλίδνπλ θαλέλα ζφξπβν, γη’ απηφ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζε ρψξνπο φπσο: 

ηαηξεία, studio γηα film θ.α. 

 Πξνθαινχλ απηφκαηε απνθνπή ηνπ θπθιψκαηνο ηξνθνδνζίαο ηνπ ιακπηήξα ζε πεξίπησζε 

ππεξηάζεσλ θαη ζηηγκηαία επαλέλαπζή ηνπ, κεηά απφ πξνεγεζείζα δηαθνπή ηάζεσο ή 

βξαρπθπθιψκαηνο. 

 Ζ αζθάιεηα πνπ βξίζθεηαη ζηελ είζνδν ηνπ θίιηξνπ πξνζηαηεχεη ηελ πεγή ηξνθνδνζίαο ηζρχνο 

απφ πηζαλφ βξαρπθχθισκα ζην ειεθηξνληθφ ballast αιιά θαη απφ ππεξζέξκαλζε απηνχ [21,26, 

31,32]. 

 

4.1.4 πληήξεζε 

 

Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ηα θσηηζηηθά θαη ε επηθάλεηεο ησλ ρψξσλ ξππαίλνληαη. 

Δπηπξφζζεηα, ε απφδνζε ησλ ιακπηήξσλ κεηψλεηαη κε ην ρξφλν. Δπνκέλσο ε πνζφηεηα 

θσηηζκνχ πνπ παξέρεηαη απφ κία εγθαηάζηαζε κεηψλεηαη. Ζ έιιεηςε ζπληήξεζεο ζεκαίλεη φηη ην 

εγθαηεζηεκέλν ζχζηεκα θσηηζκνχ δελ απνδίδεη ην κέγηζην δπλαηφ, κε απνηέιεζκα λα 

θαηαλαιψλεηαη άζθνπα ειεθηξηθή ελέξγεηα. Πνιιέο εγθαηαζηάζεηο ζπληεξνχληαη ειάρηζηα θαη έλαο 

απιφο θαζαξηζκφο ησλ θσηηζηηθψλ θαη ησλ ιακπηήξσλ κπνξνχλ ζπρλά λα βειηηψζνπλ ησλ 

θσηηζκφ ησλ ρψξσλ. Οη απαηηήζεηο γηα ζπληήξεζε ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηε θάζε 

ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο εγθαηάζηαζεο. Φσηηζηηθά φπνπ είλαη εχθνιε ε πξφζβαζε, ζα πξέπεη λα 

θαζαξίδνληαη ηαθηηθά θαη λα αληηθαζίζηαληαη νκαδηθά νη ιακπηήξεο ηνπο, φηαλ πιεζηάδνπλ ην ηέινο 

ηεο δσήο ηνπο. Κάπνηα θσηηζηηθά ζρεδηάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα κεηψλνληαη νη 

απαηηήζεηο γηα ζπληήξεζε, φπσο ηα απηναεξηδφκελα θσηηζηηθά φπνπ αληηζηέθνληαη ζηε 

ζπγθέληξσζε ζθφλεο ζηελ επηθάλεηά ηνπο [21]. 

 

4.1.5 πζηήκαηα ειέγρνπ 

 

Σα θαηάιιεια ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηνπ θσηηζκνχ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ αμηνζεκείσηε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, κεηψλνληαο ηελ θαηαλάισζε ηζρχνο γηα ην θσηηζκφ ζηνπο ρψξνπο ησλ 

γξαθείσλ απφ 30% έσο 50%. 

Σα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηνπ θσηηζκνχ είλαη ζπζθεπέο πνπ ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ επηθνηλσλψληαο κε έλα εμσηεξηθφ ζήκα κε ηα θσηηζηηθά ζψκαηα. Σα 

ελεξγεηαθά απνδνηηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ πεξηιακβάλνπλ: 

 Σνπηθνχο ρεηξνθίλεηνπο δηαθφπηεο ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλα θπθιψκαηα. 

 Αηζζεηήξεο ειέγρνπ παξνπζίαο. 

 Υξνλνδηαθφπηεο. 

 Αηζζεηήξεο θπζηθνχ θσηηζκνχ. 

Σν επηπιένλ θφζηνο ηεο εγθαηάζηαζεο ελφο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ κπνξεί λα απνζβεζηεί 

απφ ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ επηηπγράλεηαη. Ζ επηινγή ελφο ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ κε 

πςειήο πνηφηεηαο ειεθηξνληθά ballast ζα απμήζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην φθεινο απφ ηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο [28]. 
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4.1.6 ρεδηαζηηθέο παξάκεηξνη θαη ελεξγεηαθή δηαρείξηζε 

 

Ζ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ θαζψο θαη ε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ επηηπγράλνληαη κε ηελ θαηάιιειε δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θσηηζκνχ, ηελ επηινγή θαηάιιεισλ θσηεηλψλ πεγψλ, ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ειέγρνπ 

θσηηζκνχ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ. Έλα ζχζηεκα θσηηζκνχ, φπνπ ηα 

θσηηζηηθά θαηαλέκνληαη κε βάζε ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ή έλα ζχζηεκα θσηηζκνχ κε δπλαηφηεηα 

ξχζκηζεο ηεο ζηάζκεο θσηηζκνχ, αλαιφγσο ησλ απαηηήζεσλ ηεο πεξηνρήο πνπ νξίδεη, βειηηψλεη 

ηελ απφδνζε ελφο ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ. 

Ο θπζηθφο θσηηζκφο έρεη κεγάιε επίδξαζε ζηελ εκθάληζε ηνπ ρψξνπ θαη κπνξεί λα 

νδεγήζεη κε κεγάιε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Οη ρξήζηεο ηνπ θηηξίνπ ζπλήζσο πξνηηκνχλ έλαλ 

θαιά θσηηδφκελν ρψξν απφ θπζηθφ θσο, εθφζνλ έρεη εμαζθαιηζηεί ε νπηηθή (πξνζηαζία απφ 

ζάκβσζε) θαη ε ζεξκηθή άλεζε (πξνζηαζία απφ ππεξζέξκαλζε). Γηα λα αμηνπνηεζνχλ πιήξσο ηα 

νθέιε ηνπ θπζηθνχ θσηφο ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ, είλαη απαξαίηεην λα εμαζθαιηζηεί φηη ν 

ηερλεηφο θσηηζκφο ξπζκίδεηαη αλαιφγσο κε ηα επίπεδα ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ. Απηφ επηηπγράλεηαη 

κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ αηζζεηήξσλ ζχδεπμεο θπζηθνχ/ηερλεηνχ θσηηζκνχ. 

Δπίζεο, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θσηηζκνχ ζε έλα ρψξν εξγαζίαο νδεγεί ζηε βειηίσζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο [33]. 

 

4.2 Φπζηθόο θσηηζκόο 

 

ηφρνο ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ πξνο φθεινο ηνπ θηηξίνπ, εθηφο απφ ηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, είλαη ε επίηεπμε νπηηθήο άλεζεο. Έηζη, κέζσ θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ θαη 

ηερληθψλ, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο επαξθήο πνζφηεηα θσηηζκνχ 

θαη νκαιή θαηαλνκή. Πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη έληνλεο δηαθνξνπνηήζεηο ηεο ζηάζκεο θσηηζκνχ, 

νη νπνίεο πξνθαινχλ θαηλφκελν «ζάκβσζεο». 

Σφζν ε επάξθεηα φζν θαη ε θαηαλνκή ηνπ θσηηζκνχ εμαξηψληαη απφ ηα γεσκεηξηθά 

ζηνηρεία ηνπ ρψξνπ θαη ησλ εμσηεξηθψλ αλνηγκάησλ, αιιά θαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αδηαθαλψλ επηθαλεηψλ (ρξψκα/πθή) θαη ησλ παινπηλάθσλ (θσηνδηαπεξαηφηεηα/αλαθιαζηηθφηεηα). 

Χο ζχζηεκα θπζηθνχ θσηηζκνχ λνείηαη ην ζχλνιν πνπ απνηειείηαη απφ: 

 Ταινπίλαθα ή άιιν θσηνδηαπεξαηφ ζηνηρείν. 

 Πιαίζην (θνχθσκα). 

 Γηάηαμε ζθηαζκνχ (είηε δνκηθφ ζηνηρείν είηε άιιν). 

Σα ζπζηήκαηα θπζηθνχ θσηηζκνχ δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο ηέζζεξηο κεγάιεο θαηεγνξίεο: 

 Αλνίγκαηα ζηελ θαηαθφξπθε ηνηρνπνηία. 

 Αλνίγκαηα νξνθήο. 

 Αίζξηα. 

 Φσηαγσγνί. 

Αληίζηνηρα, ν εμνπιηζκφο, κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ απμάλεηαη ε απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη βειηηψλνληαη νη ζπλζήθεο νπηηθήο άλεζεο, πεξηιακβάλεη ηα εμήο. 

 Δηδηθνχο Ταινπίλαθεο 

 Πξηζκαηηθά θσηνδηαπεξαηά πιηθά 

 Γηαθαλή κνλσηηθά πιηθά 

 Ράθηα θσηηζκνχ-αλαθιαζηήξεο, πεξζίδεο 

 Δζσηεξηθή δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ, ρξψκαηα, δηάλνημε εζσηεξηθψλ αλνηγκάησλ θνθ. 

 Αηζζεηήξεο ζχδεπμεο θπζηθνχ/ηερλεηνχ θσηηζκνχ [17]. 
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4.2.1 Δηδηθνί παινπίλαθεο 

 

Ζ ρξήζε βειηησκέλσλ εηδηθψλ παινπηλάθσλ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα ηε ζέξκαλζε, ςχμε θαη θσηηζκφ ησλ θηηξίσλ θαη ζηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ ζεξκηθήο θαη νπηηθήο άλεζεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο. 

Οη ηδηφηεηεο απηέο κπνξεί λα είλαη ζηαζεξέο, κεηαβαιιφκελεο (αλάινγα κε ηηο εμσηεξηθέο 

ζπλζήθεο) ή ξπζκηδφκελεο. 

Καηεγνξίεο εηδηθψλ παινπηλάθσλ, νη νπνίνη δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο θνηλνχο σο πξνο 

ηα ζεξκηθά θαη ηα θσηνκεηξηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, είλαη: 

 Αλαθιαζηηθνί παινπίλαθεο : Αλαθινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη 

ζπληζηψληαη γηα ηε κείσζε ησλ ειηαθψλ θεξδψλ αιιά κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζάκβσζε ζηνλ 

πεξηβάιινληα ρψξν θαη ζηα θηίξηα ηνπ γεηηνληθνχ πεξηβάιινληνο.  

 Έγρξσκνη παινπίλαθεο : Με ηε βνήζεηα ρεκηθήο επεμεξγαζίαο παξνπζηάδνπλ ρακειή 

ζεξκνπεξαηφηεηα αιιά θαη κεησκέλε θσηνδηαπεξαηφηεηα θαη ζπληζηψληαη γηα ηε κείσζε ησλ 

ειηαθψλ θεξδψλ ελφο ρψξνπ.  

 Απνξξνθεηηθνί παινπίλαθεο : Απνξξνθνχλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο 

(πεξηνξίδνπλ ηε ζεξκνπεξαηφηεηα ρσξίο λα κεηψλνπλ ζεκαληηθά ηε θσηνδηαπεξαηφηεηα) θαη 

ζπληζηψληαη γηα ηε κείσζε ησλ ειηαθψλ θεξδψλ ελφο ρψξνπ. Έρνπλ ην πιενλέθηεκα, ζε ζρέζε 

κε ηνπο αλαθιαζηηθνχο, φηη δε δεκηνπξγνχλ ζάκβσζε ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ θηηξίνπ.  

 Ταινπίλαθεο ρακεινχ ζπληειεζηή εθπνκπήο (Low-e) αλαιφγσο κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ηνπνζεηνχληαη εκπνδίδνπλ κεγάιν κέξνο ηεο ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο είηε λα εηζέξρεηαη πξνο ην 

θηίξην, είηε λα εθπέκπεηαη πξνο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Οη παινπίλαθεο απηνί ζπληζηψληαη γηα 

ηε κείσζε ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ (ην ρεηκψλα) ή θεξδψλ (ην θαινθαίξη) ησλ θηηξίσλ, αλάινγα 

κε ηηο ζεξκηθέο απαηηήζεηο ηνπ θηηξίνπ θαη ην θιίκα ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία βξίζθνληαη.  

 Θεξκνκνλσηηθνί παινπίλαθεο : Δθηφο απφ ηνπο ζπλήζεηο δηπινχο (ή ηξηπινχο) παινπίλαθεο, 

απμεκέλε ζεξκνκνλσηηθή ηθαλφηεηα έρνπλ νη παινπίλαθεο πνπ ζην δηάθελφ ηνπο πεξηέρνπλ 

άιιν αέξην (π.ρ. αξγφ) αληί γηα αέξα. πληζηψληαη ζε θηίξηα κε κεγάια αλνίγκαηα, φπνπ 

απαηηείηαη πςειή ζεξκνκφλσζε ηνπ θειχθνπο.  

 Ζιεθηξνρξσκηθνί : Δίλαη παινπίλαθεο, ησλ νπνίσλ νη ηδηφηεηέο ηνπο, φπσο ε δηαπεξαηφηεηά 

ηνπο, κεηαβάιινληαη κε ηε δηνρέηεπζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.  

 Φσηνρξσκηθνί : Δίλαη παινπίλαθεο ησλ νπνίσλ νη νπηηθέο ηδηφηεηεο κεηαβάιινληαη αλάινγα κε 

ην πνζφ ηεο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε απηνχο. Ζ θσηνδηαπεξαηφηεηά ηνπο 

κεηψλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο έληαζεο ηεο θσηεηλήο αθηηλνβνιίαο.  

 Θεξκνρξσκηθνί : Δίλαη παινπίλαθεο ησλ νπνίσλ νη νπηηθέο ηδηφηεηεο κεηαβάιινληαη αλάινγα κε 

ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία. Με ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο κεηαβάιινληαη απφ δηαθαλείο ζε 

γαιαθηφρξσκνη.  

 Ταινπίλαθεο πγξψλ θξπζηάιισλ : Με ηελ εθαξκνγή ηάζεο κεηαηξέπνληαη απφ γαιαθηφρξσκνη 

ζε δηαθαλείο. 

Γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ παινπίλαθα ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ, 

ε ζπλεηζθνξά ηνπ παινπίλαθα ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε εηήζηα βάζε θαη ηα ζπλεπαγφκελα 

νηθνλνκηθά νθέιε ηνπ ζπζηήκαηνο (θφζηνο, φθεινο, ρξφλνο απφζβεζεο). Καηά ηελ επηινγή ηνπο 

απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή έηζη, ψζηε ηα ζεξκηθά θαη νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παινπηλάθσλ, 

λα επηιεγνχλ κε θξηηήξην ηφζν ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηε ζέξκαλζε θαη ζην δξνζηζκφ ηνπ θηηξίνπ, 

φζν θαη ησλ απαηηήζεσλ ζε θπζηθφ θσηηζκφ ζην εζσηεξηθφ ησλ ρψξσλ [17]. 

 

4.2.2 Πξηζκαηηθά θσηνδηαπεξαηά πιηθά 

 

Σα πξηζκαηηθά θσηνδηαπεξαηά πιηθά είλαη ζηνηρεία πνπ δηαζινχλ ηελ πξνζπίπηνπζα 

αθηηλνβνιία θαη αλαιφγσο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο ηνπο δνκήο κπνξνχλ λα απνθιείζνπλ πιήξσο ηελ 

είζνδν ή λα αιιάμνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο εηζεξρφκελεο αθηηλνβνιίαο. Δλ γέλεη είλαη εκηδηαθαλή 

θαη άξα δε ζπληζηψληαη εθεί πνπ είλαη επηζπκεηή ε ζέα πξνο ηα έμσ.  
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ρήκα 4.1 Λεηηνπξγία πξηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ [15]  Δηθόλα 4.5 Γηάηαμε πξηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ [15] 

 

Σα πξηζκαηηθά ζηνηρεία ηνπνζεηνχληαη ζην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ είηε σο απηφλνκα ζηνηρεία 

είηε κεηαμχ δχν θχιισλ παινπηλάθσλ. 

 

4.2.3 Γηαθαλή κνλσηηθά πιηθά 

 

Δίλαη θσηνδηαπεξαηά πιηθά πςειήο ζεξκνκνλσηηθήο ηθαλφηεηαο, ηα νπνία αληηθαζηζηνχλ 

ηκήκαηα ηεο εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο.  

Ζ δηαθαλήο κφλσζε ελ γέλεη είλαη δηαρπηηθή θαη έρεη πνιχ θαιέο νπηηθέο ηδηφηεηεο, 

ζπλδπάδνληαο ηηο ζεξκνκνλσηηθέο ηθαλφηεηεο κηαο ηνηρνπνηίαο (2-3 θνξέο πςειφηεξε 

ζεξκνκνλσηηθή ηθαλφηεηα απφ ηνπο δηπινχο παινπίλαθεο) κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ 

θσηηζκνχ.  

Ζ δηαθαλήο κφλσζε κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε ηνίρνπο ή θαη νξνθέο. Τπάξρνπλ δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο δηαθαλψλ κνλσηηθψλ πιηθψλ, ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη κεηαμχ δχν θχιισλ 

παινπηλάθσλ ή πιαζηηθψλ θχιισλ.  

Ζ θσηνδηαπεξαηφηεηα ησλ δηαθαλψλ πιηθψλ θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 45% θαη ηνπ 80% (κε 

κηα κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 8% γηα θάζε θχιιν παινπίλαθα). 

 

  
Δηθόλα 4.6 Δθαξκνγή δηαθαλψλ κνλσηηθψλ πιηθψλ ζε παινπίλαθα (αξηζηεξά) θαη ζε ηνηρνπνηία 

(δεμηά) [15] 

 

4.2.4 Ράθηα θσηηζκνύ - αλαθιαζηήξεο, πεξζίδεο 

 

Σα ξάθηα θσηηζκνχ είλαη επίπεδα ή θακπχια ζηαζεξά ζηνηρεία, κε αλαθιαζηηθή επηθάλεηα, 

πνπ ζηεξεψλνληαη ζηα πιαίζηα ησλ εμσηεξηθψλ αλνηγκάησλ θαη θαηεπζχλνπλ ηελ πξνζπίπηνπζα 

αθηηλνβνιία πξνο ηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ. 
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Δμαζθαιίδνπλ νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηνπ θσηηζκνχ, απμάλνληαο ηε ζηάζκε ηνπ θσηηζκνχ 

ζε απνκαθξπζκέλεο απφ ηα παξάζπξα δψλεο, κεηψλνληαο παξάιιεια ηε ζηάζκε θσηηζκνχ ζηε 

δψλε ησλ παξαζχξσλ.  

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο απαηηείηαη πςειή αλαθιαζηηθφηεηα ηεο νξνθήο ηνπ 

ρψξνπ. Ζ ρξήζε ηνπο είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζε εξγαζηαθνχο ρψξνπο, φπνπ απαηηείηαη 

νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηνπ θσηηζκνχ. 

Ζ αλαθαηεχζπλζε φκσο ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ πξνο ηελ νξνθή δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ζηνπο αηζζεηήξεο θσηηζκνχ. 

 

 
ρήκα 4.2 Λεηηνπξγία ξαθηψλ θσηηζκνχ [15] 

 

Αλαθιαζηηθέο πεξζίδεο  

 

Δίλαη θηλεηά αλαθιαζηηθά ζηνηρεία, κηθξνχ κεγέζνπο, πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηελ εζσηεξηθή ή 

ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θνπθψκαηνο ή θαη κεηαμχ δηπιψλ θνπθσκάησλ. Χο ζχζηεκα θπζηθνχ 

θσηηζκνχ ιεηηνπξγνχλ φπσο θαη ηα ξάθηα θσηηζκνχ, εθηξέπνληαο ηεο ειηαθέο αθηίλεο πξνο ηελ 

επηζπκεηή θαηεχζπλζε ζην ρψξν (θαηά πξνηίκεζε ζηελ νξνθή).  

Οη θηλεηέο πεξζίδεο είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθέο θαζψο επηηξέπνπλ εχθνια ηε ξχζκηζε 

ηεο εηζεξρφκελεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο.  

 

 
Δηθόλα 4.7 Κηλεηέο πεξζίδεο ζε νξνθή [15] 

 

Σφζν ηα ξάθηα θσηηζκνχ, φζν θαη νη πεξζίδεο κπνξνχλ θαη πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ θαη 

ηελ απαηηνχκελε, γηα ιφγνπο ζεξκηθήο πξνζηαζίαο, ζθίαζε ησλ ρψξσλ, αιιά θαη ηνλ απαηηνχκελν 
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ρεηκεξηλφ ειηαζκφ. Οκνίσο, δεκηνπξγνχλ πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ζηνπο αηζζεηήξεο θσηηζκνχ 

[21,30]. 

 

4.2.5 Δζσηεξηθή δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ 

 

Αλνίγκαηα νξνθήο 

Σα εμσηεξηθά αλνίγκαηα ζηελ νξνθή απνηεινχλ εηδηθή θαηεγνξία ζπζηεκάησλ θπζηθνχ 

θσηηζκνχ, θαζψο παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηα εμσηεξηθά αλνίγκαηα 

ζηελ ηνηρνπνηία: 

 Παξέρνπλ κεγάιε πνζφηεηα δηάρπηνπ θσο απφ ηνλ νπξάλην ζφιν. 

 Λφγσ ηεο ζέζεο ηνπο, ζπληεινχλ ζηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηνπ θπζηθνχ θσηφο κέζα ζηνπο 

ρψξνπο. 

Σα αλνίγκαηα νξνθήο κπνξνχλ λα θέξνπλ είηε δηαθαλείο, είηε εκηδηαθαλείο (δηαρπηηθνχο) 

παινπίλαθεο. 

 

   
(α)      (β) 

ρήκα 4.3 Λεηηνπξγία αλνηγκάησλ νξνθήο (α) θεθιηκέλσλ (β) θαηαθφξπθσλ [15] 

 

ηα αλνίγκαηα νξνθήο ζπληζηάηαη ελ γέλεη λα ππάξρεη ζχζηεκα ειηνπξνζηαζίαο ή 

εθηξνπήο ηνπ άκεζνπ θσηφο, κε αλαθιαζηήξεο, πεξζίδεο ή θηλεηά πεηάζκαηα. 

Σα ζπζηήκαηα απηά, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ αλνίγκαηνο κπνξεί λα είλαη εμσηεξηθά ή 

εζσηεξηθά. 

Ζ ηειηθή επηινγή ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη κε θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ηε ζπλνιηθή 

ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ θηηξίνπ θαη ην θφζηνο απηψλ. 

Σα νξηδφληηα αλνίγκαηα νξνθήο έρνπλ ην κεηνλέθηεκα φηη δέρνληαη κεγαιχηεξε ειηαθή 

πξφπησζε ην θαινθαίξη απφ φηη ην ρεηκψλα θαη γηα ην ιφγν απηφ ζπρλά ζπληζηψληαη θαηαθφξπθα ή 

θεθιηκέλα αλνίγκαηα ζηελ νξνθή, ζε ζπλδπαζκφ κε δηαηάμεηο ζθηαζκνχ (Δηθφλα 4.8). 
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Δηθόλα 4.8 Καηαθφξπθα αλνίγκαηα νξνθήο [15] 

 

Αίζξηα 

Σα αίζξηα, είηε αλνηρηά, είηε κε θάιπςε, ζπλεηζθέξνπλ ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

θπζηθνχ θσηηζκνχ, ηδηαίηεξα ζε θηίξηα κεγάιεο επηθάλεηαο θαζψο: 

 Δπηηξέπνπλ ηελ είζνδν θσηεηλήο αθηηλνβνιίαο ζηηο θεληξηθέο δψλεο ηνπ θηηξίνπ. 

 Βνεζνχλ ζηελ αχμεζε ηεο ζηάζκεο ηνπ θσηηζκνχ ησλ ρψξσλ (θαη ζηελ νκνηνγελή θαηαλνκή 

ηνπ, εθφζνλ απηνί θσηίδνληαη θαη απφ θαηαθφξπθα αλνίγκαηα). 

 Παξέρνπλ δηάρπην θσο (απφ ηνλ νπξαλφ θαη απφ ηηο επάιιειεο αλαθιάζεηο ζην εζσηεξηθφ 

ηνπο), ζπληειψληαο ζηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηνπ (ρσξίο ζάκβσζε). 

 

 
ρήκα 4.4 Λεηηνπξγία αίζξηνπ [15] 
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--  

Δηθόλα 4.9 Αίζξηα κε θάιπςε [15] 

 

Αλάινγα κε ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αίζξηνπ, ηα νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

επηθαλεηψλ ηνπ, φπσο ε αλαθιαζηηθφηεηα ησλ ηνίρσλ θαη ηνπ δαπέδνπ, θαη ηα νπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ παινπηλάθσλ, πνπ βξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο πνπ πεξηβάιινπλ ην αίζξην ή θαη 

ηελ νξνθή, επεξεάδεηαη θαη ε ζηάζκε θσηηζκνχ ησλ ρψξσλ.  

Γηα ην ιφγν απηφ, ζα πξέπεη θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ αίζξησλ λα ζπλππνινγίδνληαη νη 

επηδξάζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ ζηελ νπηηθή άλεζε ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ, πάληα ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ επίδξαζή ηνπο ζηε ζπλνιηθή ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θηηξίνπ.  

 

Φσηαγσγνί 

Οη θσηαγσγνί εηζάγνπλ ην θπζηθφ θσο ζε ρψξνπο φπνπ είλαη αδχλαηε ε δηείζδπζε 

θπζηθνχ θσηφο κε άιιν ηξφπν. Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε θσηαγσγψλ κε πνηθηιία δηαζηάζεσλ. Δλ 

γέλεη νη θσηαγσγνί ζα πξέπεη λα έρνπλ επηθάλεηεο αλαθιαζηηθέο. 

Σα δε αλνίγκαηα πνπ βιέπνπλ ζε απηνχο ζπληζηάηαη λα έρνπλ ζηελ πνδηά ηνπο 

αλαθιαζηήξα, ψζηε λα δηνρεηεχεηαη ην θσο ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο. 

Ζ απφδνζή ησλ θσηαγσγψλ κπνξεί λα βειηησζεί κε ηελ πξνζζήθε αλαθιαζηήξα ζηελ 

θνξπθή ηνπο γηα ηελ είζνδν ηνπ θσηφο, ν νπνίνο λα εθηξέπεη ηηο ειηαθέο αθηίλεο πξνο ηα θάησ. Γηα 

αθφκα κεγαιχηεξε απφδνζε κπνξεί λα ζπλνδεχνληαη απφ ειηνζηάηε (ζπζθεπή ε νπνία θέξεη 

θαζξέπηε θαη ε νπνία αθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ ήιηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηηο εκέξαο). 

Γηα ην θσηηζκφ ελφο ή θαη πεξηζζφηεξσλ νξφθσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζσιήλεο-

θσηαγσγνί (θσηνζσιήλεο). Ζ κέγηζηε απφδνζή ηνπο εμαζθαιίδεηαη ζε πεξηνξηζκέλν κήθνο 

θσηνζσιήλα, αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη θσηαγσγνί κπνξεί λα ζπλεηζθέξνπλ θαη ζην θπζηθφ αεξηζκφ 

ελφο ρψξνπ. 
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ρήκα 4.5 Λεηηνπξγία θσηαγσγνχ [15] 

 

4.2.6 Αηζζεηήξεο θπζηθνύ θσηηζκνύ 

 

ηηο πεξηκεηξηθέο πεξηνρέο ησλ θηηξίσλ, κέξνο ηνπ επηζπκεηνχ θσηηζκνχ κπνξεί ζπρλά λα 

παξαζρεζεί απφ ην θπζηθφ θσηηζκφ κέζσ ησλ εμσηεξηθψλ αλνηγκάησλ ηνπο. ε απηέο ηηο 

πεξηνρέο, κεηψλεηαη ε ηζρχο γηα ηνλ ηερλεηφ θσηηζκφ αλάινγα κε ηε δηαζέζηκε πνζφηεηα ηνπ 

θπζηθνχ θσηηζκνχ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ην 

ζχζηεκα ηερλεηνχ θσηηζκνχ. Γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή απηψλ ησλ κεζφδσλ πξέπεη λα ππάξρνπλ 

πςειά επίπεδα θπζηθνχ θσηηζκνχ, έηζη ψζηε λα παξακέλεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ν ζπλνιηθφο 

θσηηζκφο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κείσζε ηνπ ηερλεηνχ θσηηζκνχ θαη λα γίλεηαη ζσζηή εγθαηάζηαζε 

ησλ αηζζεηήξσλ θσηηζκνχ. 
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Γηάγξακκα 4.1 Οη αηζζεηήξεο θσηηζκνχ δηαηεξνχλ έλα ζηαζεξφ επίπεδν θσηηζκνχ 

εθκεηαιιεπφκελνη ην θπζηθφ θσηηζκφ θαη πξνζαξκφδνληαο αληίζηνηρα ηα επίπεδα ηνπ ηερλεηνχ 

θσηηζκνχ [34] 

 

Ρπζκίδνληαο ηε ζηάζκε ηνπ ηερλεηνχ θσηηζκνχ, ζπκπιεξψλεηαη ν θπζηθφο θσηηζκφο απφ 

ην θσηηζκφ ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ φζν απμάλεηαη ε απφζηαζε απφ ην παξάζπξν (Γηάγξακκα 

4.1). Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ 

θσηηζκνχ εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. Οη πην ζεκαληηθνί είλαη: 

 Οη θιηκαηνινγηθνί παξάγνληεο ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ην θηίξην 

 Ζ κνξθή, ν πξνζαλαηνιηζκφο θαη ην ζρέδην ηνπ θηηξίνπ 

 Ο αηζζεηήξαο θσηηζκνχ κε ηνλ αιγφξηζκν ειέγρνπ ηνπ, ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ θαη ηε ζέζε ζε 

ιεηηνπξγία ηνπ 

 Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζην θηίξην [27,30-32]. 

 

 
Γηάγξακκα 4.2 Σνκή ελφο δσκαηίνπ κε ηα πξνθίι ηνπ θπζηθνχ, ηερλεηνχ θαη ζπλνιηθνχ θσηηζκνχ 

[21] 

 

Αηζζεηήξεο θσηηζκνύ (Photosensors) 

Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία ελφο αηζζεηήξα θσηηζκνχ είλαη ε παξαγσγή κηαο ηάζεο ειέγρνπ ε 

νπνία ζπζρεηίδεηαη κε ην πνζφ θαη ηε δηαλνκή ηνπ θσηηζκνχ κέζα ζην ρψξν ζηνλ νπνίν είλαη 

ηνπνζεηεκέλνο. Ζ ιεηηνπξγία ελφο αηζζεηήξα θσηηζκνχ είλαη πεξίπινθε επεηδή εμαξηάηαη απφ 

πνιιέο κεηαβιεηέο, φπσο είλαη: 

 Ζ θαηαλνκή ηνπ θσηηζκνχ ζην ρψξν πνπ βξίζθεηαη ν αηζζεηήξαο 

 Ζ θαζκαηηθή ζχλζεζε ηνπ θσηηζκνχ 
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 Οη ξπζκίζεηο ηεο ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ αηζζεηήξα 

 Σν πεξηβάιινλ επίπεδν θσηηζκνχ 

 

Ο αηζζεηήξαο θσηηζκνχ είλαη κηα πιήξεο κνλάδα ειέγρνπ πνπ πεξηέρεη θαθφ γηα ηελ 

είζνδν ηνπ θσηφο, θσηνθχηηαξν, θαη ην απαξαίηεην ειεθηξηθφ θχθισκα γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 

ζήκαηνο ειέγρνπ. Πην απιά, ε ζχλζεηε ιεηηνπξγία ελφο αηζζεηήξα θσηηζκνχ ρσξίδεηαη ζε 

κηθξφηεξεο θαη πην εχρξεζηεο ππνιεηηνπξγίεο. Με ην ζπλδπαζκφ ησλ απνδφζεψλ ηνπο πξνθχπηεη ε 

νιηθή απφθξηζε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο. ην Γηάγξακκα 4.3 παξνπζηάδνληαη νη ππνιεηηνπξγίεο 

ελφο αηζζεηήξα θσηηζκνχ. 

Οη βαζηθέο ππνιεηηνπξγίεο δηαρσξίδνληαη κεηαμχ ησλ νπηηθψλ θαη ειεθηξηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αηζζεηήξα. Ζ νπηηθή ππνιεηηνπξγία ζπιιέγεη ηελ πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία 

απφ ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θαηεπζχλεη ζην θσηνθχηηαξν (ρσξηθή απφθξηζε ηνπ αηζζεηήξα), 

νξηνζεηεί ηε θαζκαηηθή απφθξηζε ηνπ αηζζεηήξα έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε 

θσηνκεηξηθέο πνζφηεηεο (θαζκαηηθή απφθξηζε ηνπ αηζζεηήξα) θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαηξέπεηαη ζε 

ειεθηξηθφ ζήκα. Ζ ρσξηθή απφθξηζε πεξηγξάθεη ηελ επαηζζεζία ηνπ αηζζεηήξα θσηηζκνχ ζηελ 

πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία απφ δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο κέζα ζην ρψξν πνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλνο θαη ε θαζκαηηθή απφθξηζε πεξηγξάθεη ηελ επαηζζεζία ηνπ αηζζεηήξα θσηηζκνχ ζε 

ζπλάξηεζε κε ην κήθνο θχκαηνο ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο. ηε ζπλέρεηα ε ειεθηξηθή 

ππνιεηηνπξγία ηνπ αηζζεηήξα θσηηζκνχ, κε κεγαιχηεξν βάξνο ζηνλ αιγφξηζκν ειέγρνπ, 

ηξνπνπνηεί ην ζήκα πνπ παξάγεηαη απφ ην θσηνθχηηαξν γηα λα παξαρζεί ε ηειηθή απφθξηζε απφ 

ηνλ αηζζεηήξα θσηηζκνχ. 

 

 
Γηάγξακκα 4.3 Τπνιεηηνπξγίεο ελφο αηζζεηήξα θσηηζκνχ [21] 

 

πλεπψο, νη νπηηθέο θαη ειεθηξηθέο ππνιεηηνπξγίεο κεηαζρεκαηίδνπλ ηα δεδνκέλα εηζφδνπ 

(αθηηλνβνιία πεξηβάιινληνο θαη ξπζκίζεηο ζέζεο ιεηηνπξγίαο) ζε έλα ζήκα εμφδνπ πνπ ειέγρεη ηα 

ειεθηξνληθά ζχζηεκα έλαπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ ή ην θεληξηθφ ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ελφο θηηξίνπ. Σν ζήκα εμφδνπ θπκαίλεηαη ζπλήζσο ζηελ πεξηνρή 0-10 V, 

εθηφο αλ ν αηζζεηήξαο θσηηζκνχ θαη ην ζχζηεκα έλαπζεο ησλ ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ (ballast) 

είλαη ελζσκαησκέλα ζε έλα ζχζηεκα, νπφηε ην ζχζηεκα έλαπζεο ζρεδηάδεηαη γηα λα ιεηηνπξγεί 

ζπγθεθξηκέλα κε έλαλ ηδηαίηεξν αηζζεηήξα θσηηζκνχ [17,30-34]. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 : ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

ΚΣΗΡΗΩΝ 

 

Tα επηιεγκέλα θηίξηα είλαη ηππηθά ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα θαη εθηφο απφ ηελ θχξηα 

ιεηηνπξγία ηνπο απνηεινχλ πφιν επηζθέςεσλ απφ ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ αιιά θαη ιφγσ ησλ 

θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηαθηηθά ζην ρψξν ησλ ζρνιείσλ. ε ζχγθξηζε 

κε έλα ηππηθφ θηίξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 12 κήλεο ην ρξφλν ηα επηιεγκέλα θηίξηα έρνπλ κεγάιε 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο αλ αλαινγηζηεί θάπνηνο φηη ρξεζηκνπνηνχληαη 9 κήλεο ηνλ ρξφλν. Όπσο 

απνδείρηεθε κε επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε ηα θηίξηα παξνπζηάδνπλ αλάγθεο νπζηαζηηθήο 

ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο. 

 

5.1 Γεληθή πεξηγξαθή θηηξίσλ 

 

5.1.1  2ν λεπηαγσγείν Βνύιαο 

 

Σν 2
ν
 λεπηαγσγείν Βνχιαο βξίζθεηαη επί ησλ νδψλ Πιαπνχηα θαη Αζθιεπηνχ ζηε Βνχια 

Αηηηθήο. Καηαζθεπάζηεθε ην 1983 θαη έθηνηε δελ έρεη ππνζηεί θακία ζεκαληηθή αλαθαίληζε. Ζ 

ρξήζε ηνπ θηηξίνπ είλαη απνθιεηζηηθά γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο (ζρνιείν). Τπάξρεη ρακειή 

βιάζηεζε πεξηκεηξηθά απηνχ ελψ ην ζχζηεκα δφκεζεο ηνπ είλαη παληαρφζελ ειεχζεξν. 

Καηαιακβάλεη ρψξν ζπλνιηθνχ εκβαδνχ (ρσξίο ππφγεηα) 346m
2
 ελψ απνηειείηαη απφ 1 φξνθν 

(ηζφγεην). Ο θχξηνο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ θηηξίνπ είλαη λνηηνδπηηθφο.  

 

    
 Νφηηα φςε ηνπ θηηξίνπ  Γπηηθή φςε ηνπ θηηξίνπ 

    
 Βφξεηα φςε ηνπ θηηξίνπ  Αλαηνιηθή φςε ηνπ θηηξίνπ 

Δηθόλα 5.1 Όςεηο ηνπ θηηξίνπ 
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ρήκα 5.1 Κάηνςε ηνπ ηζνγείνπ κε ηελ αξίζκεζε ησλ αηζνπζψλ θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ 
θηηξίνπ 

 

5.1.2 2ν δεκνηηθό Βνύιαο 

 

Σν 2
ν
 δεκνηηθφ Βνχιαο βξίζθεηαη επί ησλ νδψλ Πιαπνχηα θαη Αζθιεπηνχ ζηε Βνχια 

Αηηηθήο. Καηαζθεπάζηεθε ην 1980 θαη έθηνηε δελ έρεη ππνζηεί θακία ζεκαληηθή αλαθαίληζε. Ζ 

ρξήζε ηνπ θηηξίνπ είλαη απνθιεηζηηθά γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο (ζρνιείν). Τπάξρεη ρακειή 

βιάζηεζε πεξηκεηξηθά απηνχ ελψ ην ζχζηεκα δφκεζεο ηνπ είλαη παληαρφζελ ειεχζεξν. 

Καηαιακβάλεη ρψξν ζπλνιηθνχ εκβαδνχ (ρσξίο ππφγεηα) 2.056m
2
 ελψ απνηειείηαη απφ 2 νξφθνπο 

(ηζφγεην θαη α’ φξνθνο). Ο θχξηνο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ θηηξίνπ είλαη βνξεηαλαηνιηθφο.  

 

 Βφξεηα φςε ηνπ θηηξίνπ  Γπηηθή φςε ηνπ θηηξίνπ 

 

 Νφηηα φςε ηνπ θηηξίνπ  Αλαηνιηθή φςε ηνπ θηηξίνπ 

Δηθόλα 5.2 Όςεηο ηνπ θηηξίνπ 
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ρήκα 5.2 Κάηνςε ηνπ ηζνγείνπ κε ηελ αξίζκεζε ησλ αηζνπζψλ θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ 
θηηξίνπ 

 

 
ρήκα 5.3 Κάηνςε ηνπ Β επηπέδνπ (1

νο
 φξνθνο) κε ηελ αξίζκεζε ησλ αηζνπζψλ θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ θηηξίνπ 
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5.1.3 2ν ιύθεην Βνύιαο 

 

Σν 2
ν
 ιχθεην Βνχιαο βξίζθεηαη επί ησλ νδψλ Βνπιηαγκέλεο θαη πξνφδνπ ζηε Βνχια 

Αηηηθήο Καηαζθεπάζηεθε ην 1992 θαη έθηνηε δελ έρεη ππνζηεί θακία ζεκαληηθή αλαθαίληζε παξά 

κφλν ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ απιψλ παινπηλάθσλ ηνπ Α επηπέδνπ ηεο λνηηνδπηηθήο πιεπξάο. Ζ 

ρξήζε ηνπ θηηξίνπ είλαη απνθιεηζηηθά γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο (ζρνιείν). Τπάξρεη ρακειή 

βιάζηεζε πεξηκεηξηθά απηνχ ελψ ην ζχζηεκα δφκεζεο ηνπ είλαη παληαρφζελ ειεχζεξν. 

Καηαιακβάλεη ρψξν ζπλνιηθνχ εκβαδνχ (ρσξίο ππφγεηα) 1706m
2
 (1236m

2
 + 470m

2
 αίζξην) ελψ 

απνηειείηαη απφ ηξία επίπεδα (2 φξνθνη θαη εκη- ηζφγεην). Ο θχξηνο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ θηηξίνπ 

είλαη βνξεηναλαηνιηθφο (πξνζαλαηνιηζκφο εηζφδνπ).  

 

   
 Βνξεηνδπηηθή φςε ηνπ θηηξίνπ  Βνξεηναλαηνιηθή φςε ηνπ θηηξίνπ 

   
 Ννηηναλαηνιηθή φςε ηνπ θηηξίνπ  Ννηηνδπηηθή φςε ηνπ θηηξίνπ 

Δηθόλα 5.3 Όςεηο ηνπ θηηξίνπ 

 

 

ρήκα 5.4 Κάηνςε ηνπ Α επηπέδνπ (2
νο

 φξνθνο) κε ηελ αξίζκεζε ησλ αηζνπζψλ θαη ηνλ 
πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ θηηξίνπ 
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ρήκα 5.5 Κάηνςε ηνπ Β επηπέδνπ (1
νο

 φξνθνο) κε ηελ αξίζκεζε ησλ αηζνπζψλ θαη ηνλ 
πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ θηηξίνπ 

 

 

ρήκα 5.6 Κάηνςε ηνπ Γ επηπέδνπ (εκη-ηζφγεην) κε ηελ αξίζκεζε ησλ αηζνπζψλ θαη ηνλ 
πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ θηηξίνπ 

 

5.1.4 3ν δεκνηηθό Βνύιαο 

 

Σν 3
ν
 δεκνηηθφ Βνχιαο βξίζθεηαη επί ησλ νδψλ Μπηδαλίνπ θαη Τκεηηνχ ζηε Βνχια Αηηηθήο. 

Καηαζθεπάζηεθε ην 1981 θαη έθηνηε δελ έρεη ππνζηεί θακία ζεκαληηθή αλαθαίληζε. Ζ ρξήζε ηνπ 

θηηξίνπ είλαη απνθιεηζηηθά γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο (ζρνιείν). Τπάξρεη ρακειή βιάζηεζε 

πεξηκεηξηθά απηνχ ελψ ην ζχζηεκα δφκεζεο ηνπ είλαη παληαρφζελ ειεχζεξν. Καηαιακβάλεη ρψξν 

ζπλνιηθνχ εκβαδνχ (ρσξίο ππφγεηα) 1.056m
2
 ελψ απνηειείηαη απφ 3 νξφθνπο (ηζφγεην, α’ θαη β’ 

φξνθνο). Ο θχξηνο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ θηηξίνπ είλαη λνηηνδπηηθφο.  
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 Νφηηα φςε ηνπ θηηξίνπ  Γπηηθή φςε ηνπ θηηξίνπ 

     

 Βφξεηα φςε ηνπ θηηξίνπ  Αλαηνιηθή φςε ηνπ θηηξίνπ 

Δηθόλα 5.4 Όςεηο ηνπ θηηξίνπ 

 

 
ρήκα 5.7 Κάηνςε ηνπ Α επηπέδνπ (Ηζφγεην) κε ηελ αξίζκεζε ησλ αηζνπζψλ θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ θηηξίνπ 
 

Βοράς 
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ρήκα 5.8 Κάηνςε ηνπ Β επηπέδνπ (1

νο
 φξνθνο) κε ηελ αξίζκεζε ησλ αηζνπζψλ θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ θηηξίνπ 
 

 
ρήκα 5.9 Κάηνςε ηνπ Γ επηπέδνπ (2

νο
 φξνθνο) κε ηελ αξίζκεζε ησλ αηζνπζψλ θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ θηηξίνπ 

 

5.2 Πεξηγξαθή πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο/ςύμεο/αεξηζκνύ 

 

5.2.1 2ν λεπηαγσγείν Βνύιαο 

 

Ο εγθαηεζηεκέλνο ιέβεηαο είλαη ρξνλνινγίαο ηνπ 1985, κάξθαο SOULIS, νλνκαζηηθήο 

ηζρχνο 58,14kW. Δλψ ε ζπληήξεζή ηνπ πξέπεη λα γίλεηαη κηα θνξά ηνλ ρξφλν, δηαπηζηψζεθε πσο 

δελ έρεη ειεγρζεί πνηέ, δελ έρεη θαζαξηζηεί πνηέ, παξνπζηάδεη νμείδσζε (ζθνπξηά), έρνπλ 

μεθνιιήζεη κεξηθέο εμσηεξηθέο ελψζεηο ηνπ κεηάιινπ. Δπίζεο, ε ζεξκνθξαζία ησλ εμεξρφκελσλ 

θαπζαεξίσλ είλαη πνιχ πςειφηεξε ηνπ θαλνληθνχ, ηα θαπζαέξηα είλαη ηδηαίηεξα επηβιαβή γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη ε ζηεγαλφηεηα ηνπ δελ είλαη επαξθήο. Ζ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ 

ζέξκαλζε ηνπ λεξνχ δελ είλαη απνδνηηθή (πηεζηηθφο ιέβεηαο ηξηψλ δηαδξνκψλ κε θπζηθή έθιπζε 

θαπζαεξίσλ ζην πεξηβάιινλ), ην νπνίν κεηαθξάδεηαη ζε βαζκφ απφδνζεο ~80%. 

Βοράς 

Βοράς 



84 

 

Ο θαπζηήξαο πνπ ιεηηνπξγεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ιέβεηα, είλαη ρξνλνινγίαο ηνπ 1985, 

κάξθαο Fintherm ηζρχνο 36 – 101,16 kW. 

Σν θαχζηκν ηνπ θαπζηήξα είλαη ην πεηξέιαην θαη δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε θαλέλα 

άιιν θαχζηκν. 

Ζ θαηάζηαζε ηνπ θαπζηήξα είλαη πνιχ θαθή. Ζ ζπληήξεζε ηνπ δελ ήηαλ ηαθηηθή θαη 

παξνπζηάδεη κηθξνθζνξέο ζηηο ειεθηξνινγηθέο ηνπ ζπλδέζεηο. Ο βαζκφο απφδνζήο ηνπ είλαη πνιχ 

ρακειφο. 

Γελ ππάξρεη ζχζηεκα ςχμεο θαη αεξηζκνχ. 

 

 

Δηθόλα 5.5 Λέβεηαο θαη θαπζηήξαο ηνπ εμεηαδφκελνπ θηηξίνπ 

 

5.2.1.1 Δηήζηα θαηαλάισζε θαπζίκνπ (πεηξέιαην)  

 

Ζ θαηαλάισζε πεηξειαίνπ πξηλ ηελ πξνηεηλφκελε παξέκβαζε ππνινγίζζεθε απφ ηα 

ζηνηρεία ησλ ηηκνινγίσλ πψιεζεο ηνπ πεηξειαίνπ γηα ην έηνο 2008. Σα ζηνηρεία πνπ αληιήζεθαλ 

απφ ηα αλσηέξσ ηηκνιφγηα παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσκέλα ζηνλ Πίλαθα 1. Σα ηηκνιφγηα 

παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Γ. 

 

Πίλαθαο 1 Καηαλάισζε πεηξειαίνπ πξηλ ηελ πξνηεηλφκελε παξέκβαζε (έηνο 2008).  

Πεξίνδνο θαηαλάισζεο /  

Πιεξσκήο Λνγαξηαζκώλ 

Πεηξέιαην (lt) 

2/5/2008 1.200 

22/10/2008 1.200 

15/1/2009 500 

ύλνιν 375 εκεξώλ 2.900 

ύλνιν 365 εκεξώλ 2.823 

 

Ζ θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη ε ζεξκηθή ελέξγεηα πξηλ ηελ πξνηεηλφκελε παξέκβαζε 

ππνινγίδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 2. Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο απηνχο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα εμήο 

δεδνκέλα θαη παξαδνρέο: 

 Θεξκνγφλνο δχλακε πεηξειαίνπ Θπ : 9,8 kWh/lt. 

 Βαζκφο απφδνζεο ιεβήησλ 80% γηα θαχζε πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο.  
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Πίλαθαο 2 Καηαλάισζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο πξηλ ηελ πξνηεηλφκελε παξέκβαζε (έηνο 2008).  

Καύζηκν Πνζόηεηα 

(lt) 

Πξσηνγελήο ζεξκηθή ελέξγεηα 

(kWh) 

 [1] [2] =[1] · 9.8 kWh/lt 

Πεηξέιαην 2.823 27.665 

 

Οπφηε ε θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ζεξκηθήο ελέξγεηαο είλαη: 

[ΚΚπ]πξηλ · Θπ = 27.665 kWh 

φπνπ [ΚΚπ]πξηλ ε Καηαλάισζε Καπζίκνπ (πεηξειαίνπ) πξηλ ηελ πξνηεηλφκελε παξέκβαζε. 

 

5.2.2 2ν δεκνηηθό Βνύιαο 

 

Ο εγθαηεζηεκέλνο ιέβεηαο είλαη ρξνλνινγίαο ηνπ 1980, κάξθαο SOULIS, νλνκαζηηθήο 

ηζρχνο 232,56kW. Δλψ ε ζπληήξεζή ηνπ πξέπεη λα γίλεηαη κηα θνξά ηνλ ρξφλν, δηαπηζηψζεθε πσο 

δελ έρεη ειεγρζεί πνηέ, δελ έρεη θαζαξηζηεί πνηέ, παξνπζηάδεη νμείδσζε (ζθνπξηά), έρνπλ 

μεθνιιήζεη κεξηθέο εμσηεξηθέο ελψζεηο ηνπ κεηάιινπ. Δπίζεο, ε ζεξκνθξαζία ησλ εμεξρφκελσλ 

θαπζαεξίσλ είλαη πνιχ πςειφηεξε ηνπ θαλνληθνχ, ηα θαπζαέξηα είλαη ηδηαίηεξα επηβιαβή γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη ε ζηεγαλφηεηα ηνπ δελ είλαη επαξθήο. Ζ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ 

ζέξκαλζε ηνπ λεξνχ δελ είλαη απνδνηηθή (πηεζηηθφο ιέβεηαο ηξηψλ δηαδξνκψλ κε θπζηθή έθιπζε 

θαπζαεξίσλ ζην πεξηβάιινλ), ην νπνίν κεηαθξάδεηαη ζε βαζκφ απφδνζεο ~80%. 

Ο θαπζηήξαο πνπ ιεηηνπξγεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ιέβεηα, είλαη ρξνλνινγίαο ηνπ 1980, 

κάξθαο Intercalo ηζρχνο 226.74 – 348.84 kW. 

Σν θαχζηκν ηνπ θαπζηήξα είλαη ην πεηξέιαην θαη δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε θαλέλα 

άιιν θαχζηκν. 

Ζ θαηάζηαζε ηνπ θαπζηήξα είλαη πνιχ θαθή. Ζ ζπληήξεζε ηνπ δελ ήηαλ ηαθηηθή θαη 

παξνπζηάδεη κηθξνθζνξέο ζηηο ειεθηξνινγηθέο ηνπ ζπλδέζεηο. Ο βαζκφο απφδνζήο ηνπ είλαη πνιχ 

ρακειφο. 

Γελ ππάξρεη ζχζηεκα ςχμεο θαη αεξηζκνχ. 

 

   

Δηθόλα 5.6 Λέβεηαο θαη θαπζηήξαο ηνπ εμεηαδφκελνπ θηηξίνπ 

 

5.2.2.1 Δηήζηα θαηαλάισζε θαπζίκνπ (πεηξέιαην)  

 

Ζ θαηαλάισζε πεηξειαίνπ πξηλ ηελ πξνηεηλφκελε παξέκβαζε ππνινγίζζεθε απφ ηα 

ζηνηρεία ησλ ηηκνινγίσλ πψιεζεο ηνπ πεηξειαίνπ γηα ην έηνο 2008. Σα ζηνηρεία πνπ αληιήζεθαλ 

απφ ηα αλσηέξσ ηηκνιφγηα παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσκέλα ζηνλ Πίλαθα 3. Σα ηηκνιφγηα 

παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Γ 
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Πίλαθαο 3 Καηαλάισζε πεηξειαίνπ πξηλ ηελ πξνηεηλφκελε παξέκβαζε (έηνο 2008).  

Πεξίνδνο θαηαλάισζεο / 

Πιεξσκήο Λνγαξηαζκώλ 

Πεηξέιαην (lt) 

14/1/2008 2.000 

6/3/2008 2.000 

22/10/2008 1.500 

ύλνιν 360 εκεξώλ 5.500 

ύλνιν 365 εκεξώλ 5.576 

 

Ζ θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη ε ζεξκηθή ελέξγεηα πξηλ ηελ πξνηεηλφκελε παξέκβαζε 

ππνινγίδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 4. Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο απηνχο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα εμήο 

δεδνκέλα θαη παξαδνρέο: 

 Θεξκνγφλνο δχλακε πεηξειαίνπ Θπ : 9,8 kWh/lt. 

 Βαζκφο απφδνζεο ιεβήησλ 80% γηα θαχζε πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο.  

 

Πίλαθαο 4 Καηαλάισζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο πξηλ ηελ πξνηεηλφκελε παξέκβαζε (έηνο 2008).  

Καύζηκν Πνζόηεηα 

(lt) 

Πξσηνγελήο ζεξκηθή ελέξγεηα 

(kWh) 

 [1] [2] =[1] · 9,8 kWh/lt 

Πεηξέιαην 5.576 54.645 

 

Οπφηε ε θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ζεξκηθήο ελέξγεηαο είλαη: 

[ΚΚπ]πξηλ · Θπ = 54.645 kWh 

φπνπ [ΚΚπ]πξηλ ε Καηαλάισζε Καπζίκνπ (πεηξειαίνπ) πξηλ ηελ πξνηεηλφκελε 

παξέκβαζε. 

 

5.2.3 2ν ιύθεην Βνύιαο 

 

Ο θαπζηήξαο ιφγσ θαθήο ζπληήξεζεο, παξνπζηάδεη ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα θαη 

δπζιεηηνπξγίεο. Δίλαη ρακειήο απνδνηηθφηεηαο (θάησ ηνπ 80%), δελ είλαη 100% ζηεγαλφο, ε 

ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ είλαη αξθεηά πάλσ απφ ην επηζπκεηφ, δελ έρεη επθνιίεο ρεηξηζκνχ. 

Όια απηά κεηαθξάδνληαη ζε απμεκέλνπο ξχπνπο, ζε κεγαιχηεξε θαηαλάισζε θαπζίκνπ. Δλψ 

κεηνλέθηεκα είλαη ε ρξήζε πεηξειαίνπ ζαλ θαχζηκν. 

Ο ιέβεηαο είλαη ηνπ 2003 ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγεί κε δηπιφ θαχζηκν 

(θπζηθφ αέξην θαη πεηξέιαην) 

 

5.2.3.1 Δηήζηα θαηαλάισζε θαπζίκνπ (πεηξέιαην)  

 

Ζ θαηαλάισζε πεηξειαίνπ πξηλ ηελ πξνηεηλφκελε παξέκβαζε ππνινγίζζεθε απφ ηα 

ζηνηρεία ησλ ηηκνινγίσλ πψιεζεο ηνπ πεηξειαίνπ γηα ην έηνο 2008. Σα ζηνηρεία πνπ αληιήζεθαλ 

απφ ηα αλσηέξσ ηηκνιφγηα παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσκέλα ζηνλ Πίλαθα 5. Σα ηηκνιφγηα 

παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Γ. 
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Πίλαθαο 5 Καηαλάισζε πεηξειαίνπ πξηλ ηελ πξνηεηλφκελε παξέκβαζε (έηνο 2008).  

Πεξίνδνο θαηαλάισζεο / 

Πιεξσκήο Λνγαξηαζκώλ 
Πεηξέιαην (lt) 

1/17/2008 2.000 

2/25/2008 1.500 

10/24/2008 1.800 

ύλνιν 391 εκεξώλ 5.300 

ύλνιν 365 εκεξώλ 4.948 

 

Ζ θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη ε ζεξκηθή ελέξγεηα πξηλ ηελ πξνηεηλφκελε παξέκβαζε 

ππνινγίδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 6. Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο απηνχο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα εμήο 

δεδνκέλα θαη παξαδνρέο: 

 Θεξκνγφλνο δχλακε πεηξειαίνπ Θπ : 9,8 kWh/lt. 

 Βαζκφο απφδνζεο ιεβήησλ 80% γηα θαχζε πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο.  

 

Πίλαθαο 6 Καηαλάισζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο πξηλ ηελ πξνηεηλφκελε παξέκβαζε (έηνο 2008).  

Καύζηκν Πνζόηεηα 

(lt) 

Πξσηνγελήο ζεξκηθή ελέξγεηα 

(kWh) 

 [1] [2] =[1] · 9.8 kWh/lt 

Πεηξέιαην 4.948 48.490 

 

Οπφηε ε θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ζεξκηθήο ελέξγεηαο είλαη: 

[ΚΚπ]πξηλ · Θπ = 48.490 kWh 

φπνπ [ΚΚπ]πξηλ ε Καηαλάισζε Καπζίκνπ (πεηξειαίνπ) πξηλ ηελ πξνηεηλφκελε παξέκβαζε. 

 

5.2.4 3ν δεκνηηθό Βνύιαο 

 

Ο εγθαηεζηεκέλνο ιέβεηαο είλαη ρξνλνινγίαο ηνπ 1986, κάξθαο SOULIS, νλνκαζηηθήο 

ηζρχνο 139,53kW. Δλψ ε ζπληήξεζή ηνπ πξέπεη λα γίλεηαη κηα θνξά ηνλ ρξφλν, δηαπηζηψζεθε πσο 

δελ έρεη ειεγρζεί πνηέ, δελ έρεη θαζαξηζηεί πνηέ, παξνπζηάδεη νμείδσζε (ζθνπξηά), έρνπλ 

μεθνιιήζεη κεξηθέο εμσηεξηθέο ελψζεηο ηνπ κεηάιινπ. Δπίζεο, ε ζεξκνθξαζία ησλ εμεξρφκελσλ 

θαπζαεξίσλ είλαη πνιχ πςειφηεξε ηνπ θαλνληθνχ, ηα θαπζαέξηα είλαη ηδηαίηεξα επηβιαβή γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη ε ζηεγαλφηεηα ηνπ δελ είλαη επαξθήο. Ζ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ 

ζέξκαλζε ηνπ λεξνχ δελ είλαη απνδνηηθή (πηεζηηθφο ιέβεηαο ηξηψλ δηαδξνκψλ κε θπζηθή έθιπζε 

θαπζαεξίσλ ζην πεξηβάιινλ), ην νπνίν κεηαθξάδεηαη ζε βαζκφ απφδνζεο ~80%. 

Ο θαπζηήξαο πνπ ιεηηνπξγεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ιέβεηα, είλαη ρξνλνινγίαο ηνπ 1986, 

κάξθαο Joanes ηζρχνο 140 kW. 

Σν θαχζηκν ηνπ θαπζηήξα είλαη ην πεηξέιαην θαη δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε θαλέλα 

άιιν θαχζηκν. 

Ζ θαηάζηαζε ηνπ θαπζηήξα είλαη πνιχ θαθή. Ζ ζπληήξεζε ηνπ δελ ήηαλ ηαθηηθή θαη 

παξνπζηάδεη κηθξνθζνξέο ζηηο ειεθηξνινγηθέο ηνπ ζπλδέζεηο. Ο βαζκφο απφδνζήο ηνπ είλαη πνιχ 

ρακειφο. 

Γελ ππάξρεη ζχζηεκα ςχμεο θαη αεξηζκνχ. 
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Δηθόλα 5.7 Λέβεηαο θαη θαπζηήξαο ηνπ εμεηαδφκελνπ θηηξίνπ 

 

5.2.4.1 Δηήζηα θαηαλάισζε θαπζίκνπ (πεηξέιαην)  

 

Ζ θαηαλάισζε πεηξειαίνπ πξηλ ηελ πξνηεηλφκελε παξέκβαζε ππνινγίζζεθε απφ ηα 

ζηνηρεία ησλ ηηκνινγίσλ πψιεζεο ηνπ πεηξειαίνπ γηα ην έηνο 2008. Σα ζηνηρεία πνπ αληιήζεθαλ 

απφ ηα αλσηέξσ ηηκνιφγηα παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσκέλα ζηνλ Πίλαθα 7. Σα ηηκνιφγηα 

παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Γ. 

 

Πίλαθαο 7 Καηαλάισζε πεηξειαίνπ πξηλ ηελ πξνηεηλφκελε παξέκβαζε (έηνο 2008).  

Πεξίνδνο θαηαλάισζεο / 

Πιεξσκήο Λνγαξηαζκώλ 

Πεηξέιαην (lt) 

5/2/2008 1.500 

22/10/2008 2.800 

ύλνιν 376 εκεξώλ 4.300 

ύλνιν 365 εκεξώλ 4.174 

 

Ζ θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη ε ζεξκηθή ελέξγεηα πξηλ ηελ πξνηεηλφκελε παξέκβαζε 

ππνινγίδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 8. Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο απηνχο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα εμήο 

δεδνκέλα θαη παξαδνρέο: 

 Θεξκνγφλνο δχλακε πεηξειαίνπ Θπ : 9,8 kWh/lt. 

 Βαζκφο απφδνζεο ιεβήησλ 80% γηα θαχζε πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο.  

 

Πίλαθαο 8 Καηαλάισζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο πξηλ ηελ πξνηεηλφκελε παξέκβαζε (έηνο 2008). 

Καύζηκν 
Πνζόηεηα 

(lt) 

Πξσηνγελήο ζεξκηθή ελέξγεηα 

(kWh) 

 [1] [2] =[1] · 9.8 kWh/lt 

Πεηξέιαην 4.174 40.905 

 

Οπφηε ε θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ζεξκηθήο ελέξγεηαο είλαη: 

[ΚΚπ]πξηλ · Θπ = 54.648,62kWh 

φπνπ [ΚΚπ]πξηλ ε Καηαλάισζε Καπζίκνπ (πεηξειαίνπ) πξηλ ηελ πξνηεηλφκελε παξέκβαζε. 
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5.3 Καηαγξαθή θαη πεξηγξαθή πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνύ 

 

5.3.1 2ν λεπηαγσγείν Βνύιαο 

 

Σν θπξίσο ζχζηεκα θσηηζκνχ απνηειείηαη απφ γξακκηθά θσηηζηηθά ζψκαηα θζνξηζκνχ 

2Υ36W, κε ιακπηήξεο ηχπνπ Σ8, κε καγλεηηθφ ballast ρσξίο αλαθιαζηήξα. ε θάζε αίζνπζα φπσο 

παξνπζηάδεηαη θαη ζηηο παξαθάησ θσηνγξαθίεο ππάξρεη ππεξβνιηθφο αξηζκφο θσηηζηηθψλ παιαηάο 

ηερλνινγίαο, ρακειήο απφδνζεο θαη ρσξίο παξαβνιηθέο πεξζίδεο. ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

ηνπ θηηξίνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θσηηζηηθά κε ιακπηήξεο ππξαθηψζεσο ησλ 100W. Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο ηζρχνο ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ πξνζαπμάλεηαη θαηά 25% ε ηζρχο 

ησλ ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ ψζηε λα ζπλππνινγηζζνχλ νη απψιεηεο ησλ καγλεηηθψλ ballast. 

ηνλ Πίλαθα 9 παξνπζηάδεηαη ζπλνιηθά ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θσηηζκνχ αλά αίζνπζα κε βάζε ην ζθαξίθεκα ζηελ εηζαγσγή. 

 

Πίλαθαο 9 Τθηζηάκελε θαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ  

Υώξνο 
Αξηζκόο 

θσηηζηηθώλ 

Λακπηήξεο 
αλά 

θσηηζηηθό 

Ηζρύο 
ιακπηήξα 

(W) 

Σύπνο 
ιακπηήξα 

Ηζρύο αλά ππνρώξν 

(W) 

1 16 2 36 Φζνξηζκνχ 1.440 

2 2 1 100 Ππξάθησζεο 200 

3 2 1 100 Ππξάθησζεο 200 

4 2 1 100 Ππξάθησζεο 200 

5 18 2 36 Φζνξηζκνχ 1.620 

6 8 1 100 Ππξάθησζεο 800 

7 18 2 36 Φζνξηζκνχ 1.620 

8 7 2 36 Φζνξηζκνχ 630 

ύλνιν 6.710 

 

Δηθόλα 5.8 Τπεξβνιηθφο αξηζκφο θαη απαξραησκέλα θσηηζηηθά ζηηο αίζνπζεο. 

 

5.3.2 2ν δεκνηηθό Βνύιαο 

 

Σν θπξίσο ζχζηεκα θσηηζκνχ απνηειείηαη απφ γξακκηθά θσηηζηηθά ζψκαηα θζνξηζκνχ 

2Υ36W, κε ιακπηήξεο ηχπνπ Σ8, κε καγλεηηθφ ballast ρσξίο αλαθιαζηήξα. ε θάζε αίζνπζα φπσο 

παξνπζηάδεηαη θαη ζηηο παξαθάησ θσηνγξαθίεο ππάξρεη ππεξβνιηθφο αξηζκφο θσηηζηηθψλ παιαηάο 

ηερλνινγίαο, ρακειήο απφδνζεο θαη ρσξίο παξαβνιηθέο πεξζίδεο. ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

ηνπ θηηξίνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θσηηζηηθά κε ιακπηήξεο ππξαθηψζεσο ησλ 100W. Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο ηζρχνο ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ πξνζαπμάλεηαη θαηά 25% ε ηζρχο 

ησλ ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ ψζηε λα ζπλππνινγηζζνχλ νη απψιεηεο ησλ καγλεηηθψλ ballast. 

ηνλ Πίλαθα 10 θαη 11 παξνπζηάδεηαη ζπλνιηθά ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θσηηζκνχ αλά αίζνπζα κε βάζε ην ζθαξίθεκα ζηελ εηζαγσγή., 
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Πίλαθαο 10 Τθηζηάκελε θαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ (ηζφγεην) 

Α 
επίπεδν 
Ηζόγεην 

Αξηζκόο 
θσηηζηηθώλ 

Λακπηήξεο 
αλά 

θσηηζηηθό 

Ηζρύο 
ιακπηήξα 

(W) 

Σύπνο 
ιακπηήξα 

Ηζρύο αλά ππνρώξν 

(W) 

Α1 16 2 36 Φζνξηζκνχ 1.440 

Α2 12 2 36 Φζνξηζκνχ 1.080 

Α3 3 2 36 Φζνξηζκνχ 270 

Α4 3 2 36 Φζνξηζκνχ 270 

Α5 4 1 100 Ππξάθησζεο 400 

Α6 3 2 36 Φζνξηζκνχ 270 

Α7 6 1 100 Ππξάθησζεο 600 

Α8 2 2 36 Φζνξηζκνχ 180 

Α9 18 2 36 Φζνξηζκνχ 1.620 

Α10 
16 1 60 Ππξάθησζεο 960 

2 1 100 Ππξάθησζεο 200 

Α11 2 2 36 Φζνξηζκνχ 180 

Α12 12 2 36 Φζνξηζκνχ 1.080 

Α13 12 2 36 Φζνξηζκνχ 1.080 

Α14 12 1 36 Φζνξηζκνχ 540 

Α15 4 1 100 Ππξάθησζεο 400 

Α16 4 1 100 Ππξάθησζεο 400 

Α17 2 1 100 Ππξάθησζεο 200 

Α18 12 2 36 Φζνξηζκνχ 1.080 

Α19 12 2 36 Φζνξηζκνχ 1.080 

A20 12 2 36 Φζνξηζκνχ 1.080 

Α21 12 2 36 Φζνξηζκνχ 1.080 

Α22 6 2 36 Φζνξηζκνχ 540 

A23 4 2 36 Φζνξηζκνχ 360 

ύλνιν 16.390 
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Πίλαθαο 11 Τθηζηάκελε θαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ (α’ φξνθνο) 

Β 
επίπεδν 

1
νο

 
όξνθνο 

Αξηζκόο 
θσηηζηηθώλ 

Λακπηήξεο 
αλά 

θσηηζηηθό 

Ηζρύο 
ιακπηήξα 

(W) 

Σύπνο 
ιακπηήξα 

Ηζρύο αλά ππνρώξν 

(W) 

B1 12 2 36 Φζνξηζκνχ 1.080 

B2 12 2 36 Φζνξηζκνχ 1.080 

B3 12 2 36 Φζνξηζκνχ 1.080 

B4 12 2 36 Φζνξηζκνχ 1.080 

B5 38 2 36 Φζνξηζκνχ 3.420 

B6 16 2 36 Φζνξηζκνχ 1.440 

B7 12 2 36 Φζνξηζκνχ 1.080 

B8 12 2 36 Φζνξηζκνχ 1.080 

B9 12 2 36 Φζνξηζκνχ 1.080 

B10 12 2 36 Φζνξηζκνχ 1.080 

B11 6 2 36 Φζνξηζκνχ 540 

ύλνιν 14.040 

ύλνιν θηηξίνπ 30.430 

 

   

 

 

Δηθόλα 5.9 Τπεξβνιηθφο αξηζκφο θαη απαξραησκέλα θσηηζηηθά ζηηο αίζνπζεο. 
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5.3.3 2ν ιύθεην Βνύιαο 

 

Καηά ηελ επίζθεςε ζην ρψξν ηνπ θηηξίνπ δηαπηζηψζεθε φηη ρξεζηκνπνηνχληαη επί ην 

πιείζηνλ θσηηζηηθά ζψκαηα θζνξηζκνχ, κε ιακπηήξεο ηχπνπ Σ8 2Υ36W κε καγλεηηθφ ballast. ε 

θάζε αίζνπζα φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηηο παξαθάησ θσηνγξαθίεο ππάξρεη ππεξβνιηθφο αξηζκφο 

θσηηζηηθψλ κε 12 γξακκηθά θσηηζηηθά, παιαηάο ηερλνινγίαο, ρακειήο απφδνζεο θαη ρσξίο 

παξαβνιηθέο πεξζίδεο. ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θσηηζηηθά κε 

ιακπηήξεο ππξαθηψζεσο ησλ 100W. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο ηζρχνο ηνπ ζπζηήκαηνο 

θσηηζκνχ πξνζαπμάλεηαη θαηά 25% ε ηζρχο ησλ ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ ψζηε λα 

ζπλππνινγηζζνχλ νη απψιεηεο ησλ καγλεηηθψλ ballast. 

 

   

Δηθόλα 5.10 Τπεξβνιηθφο αξηζκφο θαη απαξραησκέλα θσηηζηηθά ζηηο αίζνπζεο 

 

ην Πίλαθα 12 παξνπζηάδεηαη ζπλνιηθά ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θσηηζκνχ αλά αίζνπζα κε βάζε ην ζθαξίθεκα ζηελ εηζαγσγή. 
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Πίλαθαο 12 Τθηζηάκελε θαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ 

Α Δπίπεδν 

2
νο

 Όξνθνο 

Αξηζκόο 
θσηηζηηθώλ 

Αξηζκόο 
ιακπηήξσλ 

Ηζρύο 
Λακπηήξα (W) 

Σύπνο 
ιακπηήξα 

Ηζρύο αλά 
ππνρώξν (W) 

Α.1 9 2 36 Φζνξηζκνχ 810 

Α.2 12 2 36 Φζνξηζκνχ 1.080 

Α.3 9 2 36 Φζνξηζκνχ 810 

Α.4 9 2 36 Φζνξηζκνχ 810 

Α.5 13 1 36 Φζνξηζκνχ 585 

Α.6 WC 3 1 100 Ππξάθησζεο 300 

Α.7 WC 3 1 100 Ππξάθησζεο 300 

Α.8 9 2 36 Φζνξηζκνχ 810 

Α.9 9 2 36 Φζνξηζκνχ 810 

ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ 6 2 36 Ππξάθησζεο 540 

ύλνιν 6.855 

Β Δπίπεδν 

1
νο

 Όξνθνο  

Β.1 9 2 36 Φζνξηζκνχ 810 

Β.2 12 2 36 Φζνξηζκνχ 1.080 

Β.3 9 2 36 Φζνξηζκνχ 810 

Β.4 9 2 36 Φζνξηζκνχ 810 

Β.5 9 2 36 Φζνξηζκνχ 810 

Β.6 WC 3 1 100 Ππξάθησζεο 300 

Β.7 WC 3 1 100 Ππξάθησζεο 300 

Β.8 6 2 36 Φζνξηζκνχ 540 

Β.9 9 2 36 Φζνξηζκνχ 810 

Β.10 3 2 36 Φζνξηζκνχ 270 

Β.11 WC 1 1 100 Ππξάθησζεο 100 

ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ 10 2 36 Ππξάθησζεο 900 

ύλνιν 7.540 

Γ Δπίπεδν 

Ζκη-ηζόγεην  

Γ.1 9 2 36 Φζνξηζκνχ 810 

Γ.2 12 2 36 Φζνξηζκνχ 1.080 

Γ.3 9 2 36 Φζνξηζκνχ 810 

Γ.4 9 2 36 Φζνξηζκνχ 810 

Γ.5 9 2 36 Φζνξηζκνχ 810 

Γ.6 WC 3 1 100 Ππξάθησζεο 300 

Γ.7 WC 3 1 100 Ππξάθησζεο 300 

Γ.8 ΛΔΒΖΣΑ 1 1 100 Ππξάθησζεο 100 

Γ.9 9 2 36 Φζνξηζκνχ 810 

ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ 8 2 36 Φζνξηζκνχ 720 

ΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΑ 4 1 250 Ππξάθησζεο 1.250 

ΚΑΛΔ 2 1 100 Ππξάθησζεο 200 

ύλνιν 8.000 

ύλνιν θηηξίνπ 22.395 
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5.3.4 3ν δεκνηηθό Βνύιαο 

 

Σν θπξίσο ζχζηεκα θσηηζκνχ απνηειείηαη απφ γξακκηθά θσηηζηηθά ζψκαηα θζνξηζκνχ 

2Υ36W, κε ιακπηήξεο ηχπνπ Σ8, κε καγλεηηθφ ballast ρσξίο αλαθιαζηήξα. ε θάζε αίζνπζα φπσο 

παξνπζηάδεηαη θαη ζηηο παξαθάησ θσηνγξαθίεο ππάξρεη ππεξβνιηθφο αξηζκφο θσηηζηηθψλ παιαηάο 

ηερλνινγίαο, ρακειήο απφδνζεο θαη ρσξίο παξαβνιηθέο πεξζίδεο. ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

ηνπ θηηξίνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θσηηζηηθά κε ιακπηήξεο ππξαθηψζεσο ησλ 100W. Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο ηζρχνο ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ πξνζαπμάλεηαη θαηά 25% ε ηζρχο 

ησλ ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ ψζηε λα ζπλππνινγηζζνχλ νη απψιεηεο ησλ καγλεηηθψλ ballast. ηνπο 

Πίλαθεο 13 14 θαη 15 παξνπζηάδεηαη ζπλνιηθά ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ 

αλά αίζνπζα κε βάζε ην ζθαξίθεκα ζηελ εηζαγσγή. 

 

Πίλαθαο 13 Τθηζηάκελε θαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ (ηζφγεην) 

Δπίπεδν Α 

Ηζόγεην 

Αξηζκόο 
θσηηζηηθώλ 

Λακπηήξεο 
αλά 

θσηηζηηθό 

Ηζρύο 
ιακπηήξα 

(W) 

Σύπνο 
ιακπηήξα 

Ηζρύο αλά 
ππνρώξν 

(W) 

Α4 ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ A 8 2 36 Φζνξηζκνχ 720 

Α3 ΥΧΛ ΔΗΟΓΟΤ A 6 2 36 Φζνξηζκνχ 540 

Α1 ΑΗΘ.ΠΟΛ.ΥΡΖΔΧΝ_1 A 6 2 36 Φζνξηζκνχ 540 

Α2 ΑΗΘ.ΠΟΛ.ΥΡΖΔΧΝ_2 A 6 2 36 Φζνξηζκνχ 540 

ύλνιν 2.340 

 

Πίλαθαο 14 Τθηζηάκελε θαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ (1
νο

  φξνθνο) 

Δπίπεδν Β 

1νο όξνθνο 

Αξηζκόο 
θσηηζηηθώλ 

Λακπηήξεο 
αλά 

θσηηζηηθό 

Ηζρύο 
ιακπηήξα 

(W) 

Σύπνο 
ιακπηήξα 

Ηζρύο αλά 
ππνρώξν 

(W) 

Β5 ΓΡ.ΤΛΛΟΓΟΤ B 2 2 36 Φζνξηζκνχ 180 

Β4 ΓΡ.Γ-ΝΣΖ B 2 2 36 Φζνξηζκνχ 180 

Β6 ΑΠΟΘ.ΔΠΟΠΣ.ΟΡΓΑΝ. 1 1 100 Ππξάθησζεο 100 

Β3 ΠΡΟΘΑΛ.ΓΗΟΗΚΖΖ B 2 2 36 Φζνξηζκνχ 180 

Β1 ΑΗΘ.ΓΗΓΑΚ.(Β1) 9 2 36 Φζνξηζκνχ 810 

Β2 ΑΗΘ.ΓΗΓΑΚ.(B2) 9 2 36 Φζνξηζκνχ 810 

Β7 ΓΡ.ΓΑΚΑΛΧΝ B 7 2 36 Φζνξηζκνχ 630 

Β8 ΑΗΘ.ΓΗΓΑΚ.(B3) 9 2 36 Φζνξηζκνχ 810 

Β9 WC B ΣΑΘΜΖ 10 1 100 Ππξάθησζεο 1.000 

ύλνιν 4.700 

 

Πίλαθαο 15 Τθηζηάκελε θαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ (2
νο

  φξνθνο) 

Δπίπεδν Γ 

2νο όξνθνο 

Αξηζκόο 
θσηηζηηθώλ 

Λακπηήξεο 
αλά 

θσηηζηηθό 

Ηζρύο 
ιακπηήξα 

(W) 

Σύπνο 
ιακπηήξα 

Ηζρύο αλά 
ππνρώξν 

(W) 

Γ1 ΑΗΘ.ΓΗΓΑΚ.(Γ1) 9 2 36 Φζνξηζκνχ 810 

Γ2 ΑΗΘ.ΓΗΓΑΚ.(Γ2) 9 2 36 Φζνξηζκνχ 810 

Γ3 ΑΗΘ.ΦΤ-ΥΖΜΔΗΑ Γ 9 2 36 Φζνξηζκνχ 810 

Γ4 ΑΗΘ.ΓΗΓΑΚ.(Γ') Γ 9 2 36 Φζνξηζκνχ 810 

Γ5 ΑΗΘ.ΓΗΓΑΚ.(E') Γ 9 2 36 Φζνξηζκνχ 810 

Γ6 ΑΗΘ.ΓΗΓΑΚ.(Σ') Γ 9 2 36 Φζνξηζκνχ 810 

ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟ Α 2 1 100 Ππξάθησζεο 200 

ΔΞΧΣΔΡ.ΥΧΡΟΗ 13 1 100 Ππξάθησζεο 1.300 

ύλνιν 6.360 

ύλνιν θηηξίνπ 13.400 
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Δηθόλα 5.11 Τπεξβνιηθφο αξηζκφο θαη απαξραησκέλα θσηηζηηθά ζηηο αίζνπζεο. 

 

5.4 Αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ θηηξίσλ 

 

5.4.1 2ν λεπηαγσγείν Βνύιαο 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ζην θηίξην γηα ηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε 

ζπγθεληξψζεθαλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη αλαγθαίεο κεηξήζεηο γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ επαίζζεησλ ζεκείσλ θαη γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη θαζνξηζκφ 

πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηηο απαξαίηεηεο 

δξάζεηο.  

Παξαθάησ παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά ζεξκνθσηνγξαθίεο απφ ην θέιπθνο ηνπ εμεηαδφκελνπ 

θηηξίνπ. 

 

   

   

Δηθόλα 5.12 Δλδεηθηηθέο ζεξκνθσηνγξαθίεο κε ηηο αληίζηνηρεο θσηνγξαθίεο ζην νξαηφ ηνπ 
εμεηαδφκελνπ θηηξίνπ 

 

πλνπηηθά παξαηεξήζεθαλ ηα παξαθάησ: 

 Γελ ππάξρεη ζεξκνκφλσζε ζην δψκα παξά κφλν ζηεγλσηηθέο κεκβξάλεο θάησ απφ ηελ 

επίζηξσζε ραιηθηνχ. ηνλ ππνθείκελν φξνθν ππήξρε πγξαζία ζε ζεκεία ησλ ηνίρσλ απφ ηελ 

θαθή εθαξκνγή. 
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 ηα αλνίγκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη κνλά παινζηάζηα πάρνπο 6mm κε αληίζηνηρα κεηαιιηθά 

πιαίζηα. 

 

Δηθόλα 5.13 Αλππαξμία κφλσζεο ηεο ηαξάηζαο Δηθόλα 5.14 Μνλά παινζηάζηα 

 

 Ο ιέβεηαο ιφγσ θαθήο ζπληήξεζεο, παξνπζηάδεη ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα θαη δπζιεηηνπξγίεο. 

Δίλαη ρακειήο απνδνηηθφηεηαο (~80%), δελ είλαη 100% ζηεγαλφο, ε ζεξκνθξαζία ησλ 

θαπζαεξίσλ είλαη αξθεηά πάλσ απφ ην επηζπκεηφ, δελ έρεη επθνιίεο ρεηξηζκνχ. Όια απηά 

κεηαθξάδνληαη ζε απμεκέλνπο ξχπνπο, κεγαιχηεξε θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη κεησκέλε 

ηθαλφηεηα παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ. Μεηνλέθηεκα επίζεο ζεσξείηαη ε ρξήζε πεηξειαίνπ σο 

θαπζίκνπ. 

 Ο θαπζηήξαο είλαη πνιχ παιηφο (ρξνλνινγίαο ηνπ 1985), ην θαχζηκν ηνπ είλαη ην πεηξέιαην θαη 

δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε θαλέλα άιιν ελαιιαθηηθφ. Σέινο, ε θαηάζηαζή ηνπ είλαη πνιχ 

θαθή. Ζ ζπληήξεζε ηνπ δελ ήηαλ ηαθηηθή θαη παξνπζηάδεη κηθξνθζνξέο ζηηο ειεθηξνινγηθέο ηνπ 

ζπλδέζεηο. Ο βαζκφο απφδνζεο ηνπ είλαη πνιχ ρακειφο. 

 

  

Δηθόλα 5.15 Καθή θαηάζηαζε θαη θαθή ζπληήξεζε ιέβεηα θαη θαπζηήξα 

 

 Όιν ην δίθηπν ζσιελψζεσλ ηεο ζέξκαλζεο είλαη εληειψο ακφλσην κε ζπλέπεηα κεγάιεο 

απψιεηεο ζεξκηθήο ηζρχνο. 
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Δηθόλα 5.16 Ακφλσηεο ζσιελψζεηο ηνπ δηθηχνπ ζέξκαλζεο. 

 

 Καηά ηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε παξαηεξήζεθε επίζεο άζθνπε ρξήζε ηνπ θσηηζκνχ. Κξίλεηαη 

αλαγθαίν λα ππάξμεη αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην θηίξην ζην ζέκα ηεο άζθνπεο 

ρξήζεο θσηηζκνχ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θσηηζκνχ φηαλ απηφο δελ είλαη αλαγθαίνο επηβαξχλεη άδηθα 

ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ηνπ θηηξίνπ. Κξίλεηαη επνκέλσο απαξαίηεην ην θιείζηκν φισλ ησλ 

θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζηνπο ρψξνπο φπνπ δελ ρξεηάδνληαη ή φηαλ ζηακαηά ε εξγαζία κε ηε 

ρξήζε απηνκαηηζκψλ ζην ζχζηεκα ειέγρνπ ηνπ θσηηζκνχ. Δπίζεο είλαη αξθεηά ρξήζηκν λα 

γίλεηαη ηαθηηθή ζπληήξεζε θαη θαζαξηζκφο ησλ ιακπηήξσλ θαη ησλ θσηηζηηθψλ, ψζηε λα 

βειηηζηνπνηείηαη ε απφδνζή ηνπο 

 ε αξθεηέο αίζνπζεο ππάξρνπλ κεγάια αλνίγκαηα νπφηε ππάξρεη δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο 

ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ.  

 

   

 (α) (β) 

Δηθόλα 5.16 (α) Άζθνπε ζπαηάιε θσηηζκνχ (β) Μεγάιν δπλακηθφ εθκεηάιιεπζεο θπζηθνχ 
θσηηζκνχ 

 

5.4.2 2ν δεκνηηθό Βνύιαο 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ζην θηίξην γηα ηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε 

ζπγθεληξψζεθαλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη αλαγθαίεο κεηξήζεηο γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ επαίζζεησλ ζεκείσλ θαη γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη θαζνξηζκφ 

πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηηο απαξαίηεηεο 

δξάζεηο. 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά ζεξκνθσηνγξαθίεο απφ ην θέιπθνο ηνπ εμεηαδφκελνπ 

θηηξίνπ. 
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Δηθόλα 5.17 Δλδεηθηηθέο ζεξκνθσηνγξαθίεο κε ηηο αληίζηνηρεο θσηνγξαθίεο ζην νξαηφ ηνπ 
εμεηαδφκελνπ θηηξίνπ 

 

πλνπηηθά παξαηεξήζεθαλ ηα παξαθάησ: 

 Γελ ππάξρεη ζεξκνκφλσζε ζην δψκα παξά κφλν ζηεγλσηηθέο κεκβξάλεο. ε πνιιά ζεκεία 
παξαηεξήζεθε επίζεο θαθή εθαξκνγή ζηελ ηνπνζέηεζε ηεο ζηεγλσηηθήο κεκβξάλεο αθνχ ζε 
αληίζηνηρα ζεκεία ζηνλ ππνθείκελν φξνθν ππήξρε πγξαζία ζε ζεκεία ησλ ηνίρσλ. ηα 
αλνίγκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη κνλά παινζηάζηα πάρνπο 6mm κε αληίζηνηρα κεηαιιηθά πιαίζηα. 
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 (α) (β) 

Δηθόλα 5.18 (α) Αλππαξμία κφλσζεο ηεο ηαξάηζαο (β) Μνλά παινζηάζηα 

 

 Ο ιέβεηαο ιφγσ θαθήο ζπληήξεζεο, παξνπζηάδεη ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα θαη δπζιεηηνπξγίεο. 
Δίλαη ρακειήο απνδνηηθφηεηαο (~80%), δελ είλαη 100% ζηεγαλφο, ε ζεξκνθξαζία ησλ 
θαπζαεξίσλ είλαη αξθεηά πάλσ απφ ην επηζπκεηφ, δελ έρεη επθνιίεο ρεηξηζκνχ. Όια απηά 
κεηαθξάδνληαη ζε απμεκέλνπο ξχπνπο, κεγαιχηεξε θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη κεησκέλε 
ηθαλφηεηα παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ. Μεηνλέθηεκα επίζεο ζεσξείηαη ε ρξήζε πεηξειαίνπ σο 
θαπζίκνπ. 

 Ο θαπζηήξαο είλαη πνιχ παιηφο (ρξνλνινγίαο ηνπ 1980), ην θαχζηκν ηνπ είλαη ην πεηξέιαην θαη 
δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε θαλέλα άιιν ελαιιαθηηθφ. Σέινο, ε θαηάζηαζή ηνπ είλαη πνιχ 
θαθή. Ζ ζπληήξεζε ηνπ δελ ήηαλ ηαθηηθή θαη παξνπζηάδεη κηθξνθζνξέο ζηηο ειεθηξνινγηθέο ηνπ 
ζπλδέζεηο. Ο βαζκφο απφδνζεο ηνπ είλαη πνιχ ρακειφο., 

 

   

Δηθόλα 5.19 Καθή θαηάζηαζε θαη θαθή ζπληήξεζε ιέβεηα θαη θαπζηήξα 

 

 Όιν ην δίθηπν ζσιελψζεσλ ηεο ζέξκαλζεο είλαη εληειψο ακφλσην κε ζπλέπεηα κεγάιεο 
απψιεηεο ζεξκηθήο ηζρχνο. 
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Δηθόλα 5.20 Ακφλσηεο ζσιελψζεηο ηνπ δηθηχνπ ζέξκαλζεο. 

 

 Καηά ηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε παξαηεξήζεθε επίζεο άζθνπε ρξήζε ηνπ θσηηζκνχ. 
Κξίλεηαη αλαγθαίν λα ππάξμεη αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην θηίξην ζην ζέκα ηεο 
άζθνπεο ρξήζεο θσηηζκνχ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θσηηζκνχ φηαλ απηφο δελ είλαη αλαγθαίνο 
επηβαξχλεη άδηθα ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ηνπ θηηξίνπ. Κξίλεηαη επνκέλσο απαξαίηεην ην 
θιείζηκν φισλ ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζηνπο ρψξνπο φπνπ δελ ρξεηάδνληαη ή φηαλ ζηακαηά 
ε εξγαζία κε ηε ρξήζε απηνκαηηζκψλ ζην ζχζηεκα ειέγρνπ ηνπ θσηηζκνχ. Δπίζεο είλαη 
αξθεηά ρξήζηκν λα γίλεηαη ηαθηηθή ζπληήξεζε θαη θαζαξηζκφο ησλ ιακπηήξσλ θαη ησλ 
θσηηζηηθψλ, ψζηε λα βειηηζηνπνηείηαη ε απφδνζή ηνπο 

 ε αξθεηέο αίζνπζεο ππάξρνπλ κεγάια αλνίγκαηα νπφηε ππάξρεη δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο 
ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ.  

 

   

 (α) (β) 

Δηθόλα 5.21 (α) Άζθνπε ζπαηάιε θσηηζκνχ (β) Μεγάιν δπλακηθφ εθκεηάιιεπζεο θπζηθνχ 
θσηηζκνχ 

 

5.4.3 2ν ιύθεην Βνύιαο 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ζην θηίξην γηα ηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε 

ζπγθεληξψζεθαλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη αλαγθαίεο κεηξήζεηο γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ επαίζζεησλ ζεκείσλ θαη γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη θαζνξηζκφ 

πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηηο απαξαίηεηεο 

δξάζεηο.  

Παξαθάησ παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά ζεξκνθσηνγξαθίεο απφ ην θέιπθνο ηνπ εμεηαδφκελνπ 

θηηξίνπ. 
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Δηθόλα 5.22 Δλδεηθηηθέο ζεξκνθσηνγξαθίεο κε ηηο αληίζηνηρεο θσηνγξαθίεο ζην νξαηφ ηνπ 
εμεηαδφκελνπ θηηξίνπ 

 

πλνπηηθά παξαηεξήζεθαλ ηα παξαθάησ: 

 Απφ ηελ επίζθεςε ζην θηίξην δηαπηζηψζεθε φηη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εθηφο απφ ηελ ηππηθή 
κφλσζε ε νπνία ήηαλ πνιπζηεξίλε ζπξξηθλσκέλε ζε θαθή θαηάζηαζε θαη πγξνκφλσζε κε 
πηζζφραξην φπσο παξνπζηάδεηαη ζηηο παξαθάησ θσηνγξαθίεο. ε πνιιά ζεκεία 
παξαηεξήζεθε θαθή εθαξκνγή ζηελ ηνπνζέηεζε ηεο αθνχ ζε αληίζηνηρα ζεκεία ζηνλ 
ππνθείκελν φξνθν ππήξρε πγξαζία ζε ζεκεία ησλ ηνίρσλ. 

 

  

Δηθόλα 5.23 Μφλσζε δψκαηνο κε πηζζφραξην θαη εκθαλή ζεκάδηα θζνξάο 

 

 ηα αλνίγκαηα φπνπ δελ έρεη γίλεη αληηθαηάζηαζε ησλ παινπηλάθσλ ρξεζηκνπνηνχληαη κνλνί 
παινπίλαθεο πάρνπο 6mm κε αληίζηνηρα κεηαιιηθά πιαίζηα 
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Δηθόλα 5.24 Μνλά παινζηάζηα ζε κεηαιιηθφ πιαίζην 

 

 Ο θαπζηήξαο ιφγσ θαθήο ζπληήξεζεο, παξνπζηάδεη ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα θαη 
δπζιεηηνπξγίεο. Δίλαη ρακειήο απνδνηηθφηεηαο (θάησ ηνπ 80%), δελ είλαη 100% ζηεγαλφο, ε 
ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ είλαη αξθεηά πάλσ απφ ην επηζπκεηφ, δελ έρεη επθνιίεο 
ρεηξηζκνχ. Όια απηά κεηαθξάδνληαη ζε απμεκέλνπο ξχπνπο, ζε κεγαιχηεξε θαηαλάισζε 
θαπζίκνπ. Δλψ κεηνλέθηεκα είλαη ε ρξήζε πεηξειαίνπ ζαλ θαχζηκν 

 ηηο λφηηεο θαη δπηηθέο πξνζφςεηο ηνπ θηηξίνπ παξαηεξήζεθε ζηνπο ρξήζηεο ζεξκηθή δπζθνξία 

 Καηά ηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε παξαηεξήζεθε επίζεο άζθνπε ρξήζε ηνπ θσηηζκνχ. 
Κξίλεηαη αλαγθαίν λα ππάξμεη αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην θηίξην ζην ζέκα ηεο 
άζθνπεο ρξήζεο θσηηζκνχ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θσηηζκνχ φηαλ απηφο δελ είλαη αλαγθαίνο 
επηβαξχλεη άδηθα ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ηνπ θηηξίνπ. Κξίλεηαη επνκέλσο απαξαίηεην ην 
θιείζηκν φισλ ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζηνπο ρψξνπο φπνπ δελ ρξεηάδνληαη ή φηαλ ζηακαηά 
ε εξγαζία κε ηε ρξήζε απηνκαηηζκψλ ζην ζχζηεκα ειέγρνπ ηνπ θσηηζκνχ. Δπίζεο είλαη 
αξθεηά ρξήζηκν λα γίλεηαη ηαθηηθή ζπληήξεζε θαη θαζαξηζκφο ησλ ιακπηήξσλ θαη ησλ 
θσηηζηηθψλ, ψζηε λα βειηηζηνπνηείηαη ε απφδνζή ηνπο 

 Ζ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε ηεο νπηηθήο άλεζεο κέζα ζην 
θηίξην θαη θπξίσο ζηελ εμνηθνλφκεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο ηνπ 
θπζηθνχ θσηηζκνχ ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ είλαη πςειή εμαηηίαο ησλ κεγάισλ αλνηγκάησλ ηνπ 
θηηξίνπ, ηφζν απφ ηα παξάζπξα πεξηκεηξηθά ζε φινπο ηνπο νξφθνπο ηνπ θηηξίνπ φζν θαη απφ 
ην αίζξην ζην θέληξν ηνπ θηηξίνπ. Απηφ νδεγεί ζηελ κείσζε ηνπ ηερλεηνχ θσηηζκνχ θαηά κηθξή 
δηάξθεηα ησλ σξψλ ηεο εκέξαο, ιφγσ ηεο κεγάιεο έληαζεο ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ 

 

  

Δηθόλα 5.25 Δμσηεξηθή φςε ηνπ θηηξίνπ θαη αίζξην 

 

5.4.4 3ν δεκνηηθό Βνύιαο 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ζην θηίξην γηα ηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε 

ζπγθεληξψζεθαλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη αλαγθαίεο κεηξήζεηο γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ επαίζζεησλ ζεκείσλ θαη γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη θαζνξηζκφ 
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πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηηο απαξαίηεηεο 

δξάζεηο. 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά ζεξκνθσηνγξαθίεο απφ ην θέιπθνο ηνπ εμεηαδφκελνπ 

θηηξίνπ. 

 

   

   

   

Δηθόλα 5.26 Δλδεηθηηθέο ζεξκνθσηνγξαθίεο κε ηηο αληίζηνηρεο θσηνγξαθίεο ζην νξαηφ ηνπ 
εμεηαδφκελνπ θηηξίνπ 

 

πλνπηηθά παξαηεξήζεθαλ ηα παξαθάησ: 

 Γελ ππάξρεη ζεξκνκφλσζε ζην δψκα παξά κφλν ζηεγλσηηθέο κεκβξάλεο. ε πνιιά ζεκεία 
παξαηεξήζεθε επίζεο θαθή εθαξκνγή ζηελ ηνπνζέηεζε ηεο ζηεγλσηηθήο κεκβξάλεο αθνχ ζε 
αληίζηνηρα ζεκεία ζηνλ ππνθείκελν φξνθν ππήξρε πγξαζία ζε ζεκεία ησλ ηνίρσλ. ηα 
αλνίγκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη κνλά παινζηάζηα πάρνπο 6mm κε αληίζηνηρα κεηαιιηθά πιαίζηα. 
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(α) (β) 

Δηθόλα 5.27 (α) Αλππαξμία κφλσζεο ηεο ηαξάηζαο (β) Μνλά παινζηάζηα 

 Ο ιέβεηαο ιφγσ θαθήο ζπληήξεζεο, παξνπζηάδεη ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα θαη δπζιεηηνπξγίεο. 
Δίλαη ρακειήο απνδνηηθφηεηαο (~80%), δελ είλαη 100% ζηεγαλφο, ε ζεξκνθξαζία ησλ 
θαπζαεξίσλ είλαη αξθεηά πάλσ απφ ην επηζπκεηφ, δελ έρεη επθνιίεο ρεηξηζκνχ. Όια απηά 
κεηαθξάδνληαη ζε απμεκέλνπο ξχπνπο, κεγαιχηεξε θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη κεησκέλε 
ηθαλφηεηα παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ. Μεηνλέθηεκα επίζεο ζεσξείηαη ε ρξήζε πεηξειαίνπ σο 
θαπζίκνπ. 

 Ο θαπζηήξαο είλαη πνιχ παιηφο (ρξνλνινγίαο ηνπ 1986), ην θαχζηκν ηνπ είλαη ην πεηξέιαην θαη 
δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε θαλέλα άιιν ελαιιαθηηθφ. Σέινο, ε θαηάζηαζή ηνπ είλαη πνιχ 
θαθή. Ζ ζπληήξεζε ηνπ δελ ήηαλ ηαθηηθή θαη παξνπζηάδεη κηθξνθζνξέο ζηηο ειεθηξνινγηθέο ηνπ 
ζπλδέζεηο. Ο βαζκφο απφδνζεο ηνπ είλαη πνιχ ρακειφο. 

 

   

Δηθόλα 5.28 Καθή θαηάζηαζε θαη θαθή ζπληήξεζε ιέβεηα θαη θαπζηήξα 

 

 Όιν ην δίθηπν ζσιελψζεσλ ηεο ζέξκαλζεο είλαη εληειψο ακφλσην κε ζπλέπεηα κεγάιεο 
απψιεηεο ζεξκηθήο ηζρχνο. 
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Δηθόλα 5.29 Ακφλσηεο ζσιελψζεηο ηνπ δηθηχνπ ζέξκαλζεο. 

 

 Καηά ηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε παξαηεξήζεθε επίζεο άζθνπε ρξήζε ηνπ θσηηζκνχ. 
Κξίλεηαη αλαγθαίν λα ππάξμεη αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην θηίξην ζην ζέκα ηεο 
άζθνπεο ρξήζεο θσηηζκνχ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θσηηζκνχ φηαλ απηφο δελ είλαη αλαγθαίνο 
επηβαξχλεη άδηθα ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ηνπ θηηξίνπ. Κξίλεηαη επνκέλσο απαξαίηεην ην 
θιείζηκν φισλ ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζηνπο ρψξνπο φπνπ δελ ρξεηάδνληαη ή φηαλ ζηακαηά 
ε εξγαζία κε ηε ρξήζε απηνκαηηζκψλ ζην ζχζηεκα ειέγρνπ ηνπ θσηηζκνχ. Δπίζεο είλαη 
αξθεηά ρξήζηκν λα γίλεηαη ηαθηηθή ζπληήξεζε θαη θαζαξηζκφο ησλ ιακπηήξσλ θαη ησλ 
θσηηζηηθψλ, ψζηε λα βειηηζηνπνηείηαη ε απφδνζή ηνπο 

 ε αξθεηέο αίζνπζεο ππάξρνπλ κεγάια αλνίγκαηα νπφηε ππάξρεη δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο 
ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ.  

 

   

 (α) (β) 

Δηθόλα 5.30 (α) Άζθνπε ζπαηάιε θσηηζκνχ (β) Μεγάιν δπλακηθφ εθκεηάιιεπζεο θπζηθνχ 
θσηηζκνχ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 : ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ 
ΘΔΡΜΑΝΖ 

 

Ζ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

εμνηθνλφκεζε ζεκαληηθήο πνζφηεηαο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε, ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ ζπληειεζηή 

απφδνζεο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο, εθηηκψληαο φηη κεηά ηελ αλαβάζκηζή ηνπ ν λένο ζπληειεζηήο 

απφδνζεο (Coefficient Of Performance - COP) ζα πνιχ κεγαιχηεξνο. Όπνπ είλαη δπλαηή ε 

δηαζχλδεζε κε ην δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ, πξνηείλεηαη αλαβάζκηζε  κε λέν ζχζηεκα ην νπνίν ζα 

ρξεζηκνπνηεί ζαλ θαχζηκν ην θπζηθφ αέξην, κε απνηέιεζκα θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε (ιφγσ ησλ 

ρακειφηεξσλ εθπνκπψλ CO2 πνπ πξνθαιεί ην θπζηθφ αέξην ζε ζρέζε κε ην πεηξέιαην). 

 

6.1 2ν λεπηαγσγείν Βνύιαο 

 

Πξνηείλεηαη ε εθθέλσζε ηνπ δηθηχνπ θαη ε απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ ππάξρνληνο 

ιέβεηα θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ρπηνζίδεξν (καληεκέλην) ιέβεηα ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ, 

ελδεηθηηθνχ ηχπνπ TREGI 8N, ηζρχνο 63,8 kW ηεο εηαηξίαο RIELLO (πξνέιεπζεο Ηηαιηθήο ). Ο 

ιέβεηαο δηαζέηεη πέληε δηαδξνκέο θαπζαεξίσλ θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ εηδηθφ θξάκα πνπ 

αληέρεη ζηηο ζεξκηθέο θαηαπνλήζεηο θαη πξνζθέξεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή νηθνλνκία θαη αζθάιεηα 

ιεηηνπξγίαο γηα φιεο ηηο κεζαίεο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ. 

Όινη νη ιέβεηεο θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπο, δεκηνπξγνχλ ζπκππθλψκαηα απφ ηα 

θαπζαέξηα ηα νπνία δηαβξψλνπλ θαη θαηαζηξέθνπλ ην ιέβεηα. Γηα ηε απνθπγή δεκηνπξγίαο απηψλ 

ησλ φμηλσλ ζπκππθλσκάησλ, είλαη απαξαίηεηε ε δηαηήξεζε κηαο ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο λεξνχ 

ζην ιέβεηα. Ζ ηερλνινγία ηνπ πξνηεηλφκελνπ ιέβεηα δηαζθαιίδεη ηελ πςειή ζεξκνθξαζία κε ηελ 

αλάκεημε ηνπ δεζηνχ λεξνχ πξνζαγσγήο θαη θξχνπ λεξνχ επηζηξνθήο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ιέβεηα, 

φπσο π.ρ. ηεηξάνδε βάλα. Ο ιέβεηαο παξνπζηάδεη κεησκέλεο εθπνκπέο ξχπσλ θαη ν θαζαξηζκφο 

ηνπ γίλεηαη εχθνια απφ ηελ κπξνζηηλή πφξηα κε άλνηγκα αξηζηεξά ε δεμηά. Ο βαζκφο απφδνζήο 

ηνπ αλέξρεηαη έσο ην 96%. 

Ζ πεξηνρή ηνπ ζρνιείνπ έρεη δηαζπλδεζεί κε ην δίθηπν ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Γεδνκέλεο ηεο 

απφδνζεο ηνπ παιηνχ θαη λένπ ιέβεηα, ηεο ζεξκνγφλνπ δχλακεο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ θαη ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, επηηπγράλεηαη εμνηθνλφκεζε ηεο 

ηάμεσο ηνπ 40%. Γηα ηελ αξκνληθή ιεηηνπξγία κε ηνλ ιέβεηα, πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε ελφο 

κνλνβάζκηνπ θαπζηήξα θπζηθνχ αεξίνπ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ BS2, ηζρχνο 35 – 91 kW, ηεο εηαηξείαο 

RIELLO (Ηηαιηθήο πξνέιεπζεο). 

Ο θαπζηήξαο είλαη ρακειψλ εθπνκπψλ ξχπσλ νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ πηζηνπνηεκέλνο 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο (CE) θαη πεξηιακβάλεη βαιβίδα ιεηηνπξγίαο 

δχν ξπζκίζεσλ, βαιβίδα αζθαιείαο ζηαζεξνπνηεηή πίεζεο, πηεδνζηάηε αεξίνπ θαη αέξα θαζψο θαη 

θίιηξν.  

Ζ εηήζηα θαηαλάισζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ θηηξίνπ, θάλνληαο 

ηελ εμήο παξαδνρή ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ απφδνζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο θαη 

ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηα θαηαγεγξακκέλα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ παιαηφηεηά ηνπ: 

 COPπξηλ ζπζηήκαηνο  ζέξκαλζεο: 0,75  

είλαη ε εμήο :  

Καηαλάισζε πξσηνγελνχο ζεξκηθήο ελέξγεηαο πξηλ ηελ πξνηεηλφκελε παξέκβαζε = 27.665 kWh 

Δλεξγεηαθή δήηεζε θηηξίνπ γηα ζέξκαλζε = 27.665 kWh · 0,75 = 20.749 kWh 

Μεηά ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ν λένο ζπληειεζηήο απφδνζεο είλαη : 

 COPκεηά ζπζηήκαηνο  ζέξκαλζεο: 0,9 

Καηαλάισζε πξσηνγελνχο ζεξκηθήο ελέξγεηαο κεηά ηελ πξνηεηλφκελε παξέκβαζε = 20.749 kWh / 

0,9 = 23.054 kWh 
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Πίλαθαο 16 Δηήζηα θαηαλάισζε ηειηθήο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε ζε kWh, εηήζηα εμνηθνλφκεζε 
ελέξγεηαο ζε kWh θαη εηήζην πνζνζηφ κείσζεο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο (αλαβάζκηζε 

ζπζηήκαηνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο) 

 ΘΔΡΜΑΝΖ (θπζηθφ 
αέξην) 

Δηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

(kWh) 
23.054 

Δηήζηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

(kWh) 
4.611 

Πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

(%) 
16,67 

 
Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, ε αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θεληξηθήο ζέξκαλζεο νδεγεί ζε κία εηήζηα εμνηθνλφκεζε θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο γηα 

ζέξκαλζε ηεο ηάμεο ηνπ 16,67%. πλεπψο, πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

παξέκβαζεο, ε νπνία ζα νδεγήζεη ηειηθά ζε κία εηήζηα εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ίζεο 

κε 4.611 kWh.  

Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο απφ αλαβάζκηζε ζπζηήκαηνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο= ΔΞΔζ = 

4.611 kWh. 

Ζ ζεξκνγφλνs δχλακε πεηξειαίνπ είλαη 9,8kWh/lt, άξα έρσ εμνηθνλφκεζε 470 lt 

Χξόλνο απνπιεξωκήο πξνηεηλόκελεο δξάζεο 

Όπσο παξνπζηάδεηαη ζηηο πξνζθνξέο (παξάξηεκα Γ) ε αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θεληξηθήο ζέξκαλζεο είλαη 5.663,7€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ην Φ.Π.Α. 

Σν θφζηνο αγνξάο πεηξειαίνπ είλαη 0,777€/lt (κέζε ηηκή αγνξάο lt ην 2010)  

(Πεγή : www.ypan.gr). 

Άξα ην εηήζην πφζν εμνηθνλφκεζεο απφ ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θεληξηθήο 

ζέξκαλζεο είλαη 470lt  ·0,777€/lt = 365,2€ 

Υξόλνο απνπιεξσκήο πξνηεηλόκελεο δξάζεο = 5.663.7€ / 365,2€/y = 15,5 έηε 

Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο αλά θφζηνο επέλδπζεο είλαη 

4.611 kWh : 5.663,7€ = 0,814 kWh/€ 

 

6.2 2ν δεκνηηθό Βνύιαο 

 

Πξνηείλεηαη ε εθθέλσζε ηνπ δηθηχνπ θαη ε απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ ππάξρνληνο 

ιέβεηα θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ρπηνζίδεξν (καληεκέλην) ιέβεηα ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ, 

ελδεηθηηθνχ ηχπνπ GT 338, ηζρχνο 230 – 280 kW ηεο εηαηξίαο DE DIETRICH  (πξνέιεπζε 

Γεξκαληθήο ). Ο ιέβεηαο δηαζέηεη πέληε δηαδξνκέο θαπζαεξίσλ θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ 

εηδηθφ θξάκα πνπ αληέρεη ζηηο ζεξκηθέο θαηαπνλήζεηο θαη πξνζθέξεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή 

νηθνλνκία θαη αζθάιεηα ιεηηνπξγίαο γηα φιεο ηηο κεζαίεο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο πεηξειαίνπ θαη 

αεξίνπ. 

Όινη νη ιέβεηεο θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπο, δεκηνπξγνχλ ζπκππθλψκαηα απφ ηα 

θαπζαέξηα ηα νπνία δηαβξψλνπλ θαη θαηαζηξέθνπλ ην ιέβεηα. Γηα ηε απνθπγή δεκηνπξγίαο απηψλ 

ησλ φμηλσλ ζπκππθλσκάησλ, είλαη απαξαίηεηε ε δηαηήξεζε κηαο ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο λεξνχ 

ζην ιέβεηα. Ζ ηερλνινγία ηνπ πξνηεηλφκελνπ ιέβεηα δηαζθαιίδεη ηελ πςειή ζεξκνθξαζία κε ηελ 

αλάκεημε ηνπ δεζηνχ λεξνχ πξνζαγσγήο θαη θξχνπ λεξνχ επηζηξνθήο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ιέβεηα, 

φπσο π.ρ. ηεηξάνδε βάλα. Ο ιέβεηαο παξνπζηάδεη κεησκέλεο εθπνκπέο ξχπσλ θαη ν θαζαξηζκφο 

ηνπ γίλεηαη εχθνια απφ ηελ κπξνζηηλή πφξηα κε άλνηγκα αξηζηεξά ε δεμηά. Ο βαζκφο απφδνζήο 

ηνπ αλέξρεηαη έσο ην 96%. 

Ζ πεξηνρή ηνπ ζρνιείνπ έρεη δηαζπλδεζεί κε ην δίθηπν ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Γεδνκέλεο ηεο 

απφδνζεο ηνπ παιηνχ θαη λένπ ιέβεηα, ηεο ζεξκνγφλνπ δχλακεο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ θαη ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, επηηπγράλεηαη εμνηθνλφκεζε ηεο 

http://www.ypan.gr/
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ηάμεσο ηνπ 40%. Γηα ηελ αξκνληθή ιεηηνπξγία κε ηνλ ιέβεηα, πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε ελφο  

δηβάζκηνπ θαπζηήξα θπζηθνχ αεξίνπ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ RS 5 D*, ηζρχνο 160 – 300 kW, ηεο 

εηαηξείαο RIELLO (Ηηαιηθήο πξνέιεπζεο). 

Ο θαπζηήξαο είλαη ρακειψλ εθπνκπψλ ξχπσλ νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ πηζηνπνηεκέλνο 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο (CE) θαη πεξηιακβάλεη βαιβίδα ιεηηνπξγίαο 

δχν ξπζκίζεσλ, βαιβίδα αζθαιείαο ζηαζεξνπνηεηή πίεζεο, πηεδνζηάηε αεξίνπ θαη αέξα θαζψο θαη 

θίιηξν θαη ζπζθεπή ειέγρνπ  ζηεγαλφηεηαο βαιβίδσλ (V.P.S.). 

Ζ εηήζηα θαηαλάισζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ θηηξίνπ, θάλνληαο 

ηελ εμήο παξαδνρή ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ απφδνζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο θαη 

ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηα θαηαγεγξακκέλα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ παιαηφηεηά ηνπ: 

 COPπξηλ ζπζηήκαηνο  ζέξκαλζεο: 0,75  

είλαη ε εμήο :  

Καηαλάισζε πξσηνγελνχο ζεξκηθήο ελέξγεηαο πξηλ ηελ πξνηεηλφκελε παξέκβαζε = 54.645 kWh 

Δλεξγεηαθή δήηεζε θηηξίνπ γηα ζέξκαλζε = 54.645 kWh · 0,75 = 40.984 kWh 

Μεηά ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ν λένο ζπληειεζηήο απφδνζεο είλαη : 

 COPκεηά ζπζηήκαηνο  ζέξκαλζεο: 0,9 

Καηαλάισζε πξσηνγελνχο ζεξκηθήο ελέξγεηαο κεηά ηελ πξνηεηλφκελε παξέκβαζε = 40.984 kWh / 

0,9 = 45.538 kWh 

 
Πίλαθαο 17 Δηήζηα θαηαλάισζε ηειηθήο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε ζε kWh, εηήζηα εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο ζε kWh θαη εηήζην πνζνζηφ κείσζεο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο 
 (αλαβάζκηζε ζπζηήκαηνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο) 

 ΘΔΡΜΑΝΖ (θπζηθφ 
αέξην) 

Δηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

(kWh) 
45.538 

Δηήζηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

(kWh) 
9.107 

Πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

(%) 
16,67 

 
Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, ε αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θεληξηθήο ζέξκαλζεο νδεγεί ζε κία εηήζηα εμνηθνλφκεζε θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο γηα 

ζέξκαλζε ηεο ηάμεο ηνπ 16,67%. πλεπψο, πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

παξέκβαζεο, ε νπνία ζα νδεγήζεη ηειηθά ζε κία εηήζηα εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ίζεο 

κε 9.107 kWh.  

Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο απφ αλαβάζκηζε ζπζηήκαηνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο= ΔΞΔζ = 

9.107 kWh 

Ζ ζεξκνγφλνs δχλακε πεηξειαίνπ είλαη 9,8kWh/lt, άξα έρσ εμνηθνλφκεζε 929 lt 

Χξόλνο απνπιεξωκήο πξνηεηλόκελεο δξάζεο 

Όπσο παξνπζηάδεηαη ζηηο πξνζθνξέο (παξάξηεκα Γ) ε αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θεληξηθήο ζέξκαλζεο είλαη 11.560,84€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ην Φ.Π.Α. 

Σν θφζηνο αγνξάο πεηξειαίνπ είλαη 0,777€/lt (κέζε ηηκή αγνξάο lt ην 2010)  

(Πεγή : www.ypan.gr). 

Άξα ην εηήζην πφζν εμνηθνλφκεζεο απφ ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θεληξηθήο 

ζέξκαλζεο είλαη 929lt  ·0,777€/lt = 722€ 

Υξόλνο απνπιεξσκήο πξνηεηλόκελεο δξάζεο = 11.560,84€ / 722€/y = 16 έηε 

Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο αλά θφζηνο επέλδπζεο είλαη 

9.107 kWh : 11.560,84€ = 0,788 kWh/€ 

http://www.ypan.gr/
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6.3 2ν ιύθεην Βνύιαο 

 

Ο θαπζηήξαο ιφγσ θαθήο ζπληήξεζεο, παξνπζηάδεη ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα θαη 

δπζιεηηνπξγίεο. Δίλαη ρακειήο απνδνηηθφηεηαο (θάησ ηνπ 80%), δελ είλαη 100% ζηεγαλφο, ε 

ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ είλαη αξθεηά πάλσ απφ ην επηζπκεηφ, δελ έρεη επθνιίεο ρεηξηζκνχ. 

Όια απηά κεηαθξάδνληαη ζε απμεκέλνπο ξχπνπο, ζε κεγαιχηεξε θαηαλάισζε θαπζίκνπ. Δλψ 

κεηνλέθηεκα είλαη ε ρξήζε πεηξειαίνπ ζαλ θαχζηκν. 

Ζ πεξηνρή ηνπ ζρνιείνπ έρεη δηαζπλδεζεί κε ην δίθηπν ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Γεδνκέλεο ηεο 

απφδνζεο ηνπ  ιέβεηα, ηεο ζεξκνγφλνπ δχλακεο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηεο 

ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, επηηπγράλεηαη εμνηθνλφκεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 40%. Γηα 

ηελ αξκνληθή ιεηηνπξγία κε ηνλ ιέβεηα, πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζή ππάξρνληνο θαπζηήξα κε 

δηβάζκην θαπζηήξα θπζηθνχ αεξίνπ, RIELLO ( Ηηαιηθήο πξνέιεπζεο ), ηχπνπ RS 5 D*  ηζρχνο  

137.600 – 296.700 Kcal/h. απμεκέλεο απνδνηηθφηεηαο(~94%), κε ελζσκαησκέλν ζχζηεκα 

ειέγρνπ, ρακειψλ εθπνκπψλ βιαβεξψλ νμεηδίσλ γηα ην πεξηβάιινλ. 

Ο θαπζηήξαο είλαη ρακειψλ εθπνκπψλ ξχπσλ νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ πηζηνπνηεκέλνο 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο (CE) θαη πεξηιακβάλεη βαιβίδα ιεηηνπξγίαο 

δχν ξπζκίζεσλ, βαιβίδα αζθαιείαο ζηαζεξνπνηεηή πίεζεο, πηεδνζηάηε αεξίνπ θαη αέξα θαζψο θαη 

θίιηξν θαη ζπζθεπή ειέγρνπ ζηεγαλφηεηαο βαιβίδσλ (V.P.S). 

Ζ εηήζηα θαηαλάισζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ θηηξίνπ, θάλνληαο 

ηελ εμήο παξαδνρή ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ απφδνζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο θαη 

ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηα θαηαγεγξακκέλα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ παιαηφηεηά ηνπ: 

 COPπξηλ ζπζηήκαηνο  ζέξκαλζεο: 0,8  

είλαη ε εμήο :  

Καηαλάισζε πξσηνγελνχο ζεξκηθήο ελέξγεηαο πξηλ ηελ πξνηεηλφκελε παξέκβαζε = 48.940 kWh 

Δλεξγεηαθή δήηεζε θηηξίνπ γηα ζέξκαλζε = 48.940 kWh · 0,8 = 39.152 kWh 

Μεηά ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ν λένο ζπληειεζηήο απφδνζεο είλαη : 

 COPκεηά ζπζηήκαηνο  ζέξκαλζεο: 0,9 

Καηαλάισζε πξσηνγελνχο ζεξκηθήο ελέξγεηαο κεηά ηελ πξνηεηλφκελε παξέκβαζε = 39.152 kWh / 

0,9 = 43.502 kWh 

 

Πίλαθαο 17 Δηήζηα θαηαλάισζε ηειηθήο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε ζε KWh, εηήζηα εμνηθνλφκεζε 
ελέξγεηαο ζε kWh θαη εηήζην πνζνζηφ κείσζεο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο (αλαβάζκηζε 

ζπζηήκαηνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο) 

 ΘΔΡΜΑΝΖ (θπζηθφ 
αέξην) 

Δηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

(kWh) 
43.502 

Δηήζηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

(kWh) 
5.438 

Πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

(%) 
8,89 

 
Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, ε αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θεληξηθήο ζέξκαλζεο νδεγεί ζε κία εηήζηα εμνηθνλφκεζε θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο γηα 

ζέξκαλζε ηεο ηάμεο ηνπ 8,89%. πλεπψο, πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

παξέκβαζεο, ε νπνία ζα νδεγήζεη ηειηθά ζε κία εηήζηα εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ίζεο 

κε 5.438 kWh.  

Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο απφ αλαβάζκηζε ζπζηήκαηνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο= ΔΞΔζ = 

5.438 kWh 

Ζ ζεξκνγφλνs δχλακε πεηξειαίνπ είλαη 9,8kWh/lt, άξα έρσ εμνηθνλφκεζε 555 lt 



111 

 

Χξόλνο απνπιεξωκήο πξνηεηλόκελεο δξάζεο 

Όπσο παξνπζηάδεηαη ζηηο πξνζθνξέο (παξάξηεκα Γ) ε αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θεληξηθήο ζέξκαλζεο είλαη 5.349,05€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ην Φ.Π.Α. 

Σν θφζηνο αγνξάο πεηξειαίνπ είλαη 0,777€/lt (κέζε ηηκή αγνξάο lt ην 2010)  

(Πεγή : www.ypan.gr). 

Άξα ην εηήζην πφζν εμνηθνλφκεζεο απφ ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θεληξηθήο 

ζέξκαλζεο είλαη 555lt  ·0,777€/lt = 431€ 

Υξόλνο απνπιεξσκήο πξνηεηλόκελεο δξάζεο = 5.349,05€ / 431€/y = 12,4 έηε 

Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο αλά θφζηνο επέλδπζεο είλαη 

5.438 kWh : 5.349,05€ = 1,017 kWh/€ 

 

6.4 3ν δεκνηηθό Βνύιαο 

 

Πξνηείλεηαη ε εθθέλσζε ηνπ δηθηχνπ θαη ε απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ ππάξρνληνο 

ιέβεηα θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ρπηνζίδεξν (καληεκέλην) ιέβεηα ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ, 

ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 4 RCT 9, ηζρχνο 157 kW ηεο εηαηξίαο RIELLO  (πξνέιεπζε Ηηαιηθή). Ο ιέβεηαο 

δηαζέηεη πέληε δηαδξνκέο θαπζαεξίσλ θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ εηδηθφ θξάκα πνπ αληέρεη 

ζηηο ζεξκηθέο θαηαπνλήζεηο θαη πξνζθέξεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή νηθνλνκία θαη αζθάιεηα 

ιεηηνπξγίαο γηα φιεο ηηο κεζαίεο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ. Ζ πεξηνρή ηνπ 

ζρνιείνπ δελ έρεη δηαζπλδεζεί κε ην δίθηπν ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. 

Όινη νη ιέβεηεο θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπο, δεκηνπξγνχλ ζπκππθλψκαηα απφ ηα 

θαπζαέξηα ηα νπνία δηαβξψλνπλ θαη θαηαζηξέθνπλ ην ιέβεηα. Γηα ηε απνθπγή δεκηνπξγίαο απηψλ 

ησλ φμηλσλ ζπκππθλσκάησλ, είλαη απαξαίηεηε ε δηαηήξεζε κηαο ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο λεξνχ 

ζην ιέβεηα. Ζ ηερλνινγία ηνπ πξνηεηλφκελνπ ιέβεηα δηαζθαιίδεη ηελ πςειή ζεξκνθξαζία κε ηελ 

αλάκεημε ηνπ δεζηνχ λεξνχ πξνζαγσγήο θαη θξχνπ λεξνχ επηζηξνθήο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ιέβεηα, 

φπσο π.ρ. ηεηξάνδε βάλα. Ο ιέβεηαο παξνπζηάδεη κεησκέλεο εθπνκπέο ξχπσλ θαη ν θαζαξηζκφο 

ηνπ γίλεηαη εχθνια απφ ηελ κπξνζηηλή πφξηα κε άλνηγκα αξηζηεξά ε δεμηά. Ο βαζκφο απφδνζήο 

ηνπ αλέξρεηαη έσο ην 96%. 

Γηα ηελ αξκνληθή ιεηηνπξγία κε ηνλ ιέβεηα, πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε ελφο  δηβάζκηνπ 

θαπζηήξα πεηξειαίνπ ηεο εηαηξείαο RIELLO (πξνέιεπζεο Ηηαιηθήο), ηχπνπ RG 3 D ηζρχνο 83 - 178 

kW. 

Ο θαπζηήξαο είλαη ρακειψλ εθπνκπψλ ξχπσλ νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ πηζηνπνηεκέλνο 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο (CE) θαη πεξηιακβάλεη βαιβίδα ιεηηνπξγίαο 

δχν ξπζκίζεσλ, βαιβίδα αζθαιείαο ζηαζεξνπνηεηή πίεζεο, πηεδνζηάηε αεξίνπ θαη αέξα θαζψο θαη 

θίιηξν. Γηαζέηεη θιαπέ αέξνο θαη απηφκαην πδξαπιηθφ ληάκπεξ ηνπ αέξα γηα πξφζζεηε νηθνλνκία 

ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ. 

Ζ εηήζηα θαηαλάισζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ θηηξίνπ, θάλνληαο 

ηελ εμήο παξαδνρή ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ απφδνζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο θαη 

ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηα θαηαγεγξακκέλα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ παιαηφηεηά ηνπ: 

 COPπξηλ ζπζηήκαηνο  ζέξκαλζεο: 0,75  

είλαη ε εμήο :  

Καηαλάισζε πξσηνγελνχο ζεξκηθήο ελέξγεηαο πξηλ ηελ πξνηεηλφκελε παξέκβαζε = 40.905 kWh 

Δλεξγεηαθή δήηεζε θηηξίνπ γηα ζέξκαλζε = 48.940 kWh · 0,75 = 30.679 kWh 

Μεηά ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ν λένο ζπληειεζηήο απφδνζεο είλαη : 

 COPκεηά ζπζηήκαηνο  ζέξκαλζεο: 0,9 

Καηαλάισζε πξσηνγελνχο ζεξκηθήο ελέξγεηαο κεηά ηελ πξνηεηλφκελε παξέκβαζε = 30.679 kWh / 

0,9 = 34.088 kWh 

http://www.ypan.gr/
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Πίλαθαο 18 Δηήζηα θαηαλάισζε ηειηθήο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε ζε kWh, εηήζηα 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε kWh θαη εηήζην πνζνζηφ κείσζεο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο 

(αλαβάζκηζε ζπζηήκαηνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο) 

 ΘΔΡΜΑΝΖ 
(πεηξέιαην) 

Δηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

(kWh) 
34.088 

Δηήζηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

(kWh) 
6.817 

Πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

(%) 
16,67 

 
Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, ε αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θεληξηθήο ζέξκαλζεο νδεγεί ζε κία εηήζηα εμνηθνλφκεζε θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο γηα 

ζέξκαλζε ηεο ηάμεο ηνπ 16,67%. πλεπψο, πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

παξέκβαζεο, ε νπνία ζα νδεγήζεη ηειηθά ζε κία εηήζηα εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ίζεο 

κε 6.817 kWh.  

Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο απφ αλαβάζκηζε ζπζηήκαηνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο= ΔΞΔζ = 

6.817 kWh 

Ζ ζεξκνγφλνs δχλακε πεηξειαίνπ είλαη 9,8kWh/lt, άξα έρσ εμνηθνλφκεζε 696 lt 

Χξόλνο απνπιεξωκήο πξνηεηλόκελεο δξάζεο 

Όπσο παξνπζηάδεηαη ζηηο πξνζθνξέο (παξάξηεκα Γ) ε αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θεληξηθήο ζέξκαλζεο είλαη 5.887€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ην Φ.Π.Α. 

Σν θφζηνο αγνξάο πεηξειαίνπ είλαη 0,777€/lt (κέζε ηηκή αγνξάο lt ην 2010)  

(Πεγή : www.ypan.gr). 

Άξα ην εηήζην πφζν εμνηθνλφκεζεο απφ ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θεληξηθήο 

ζέξκαλζεο είλαη 696lt  ·0,777€/lt = 541€ 

Υξόλνο απνπιεξσκήο πξνηεηλόκελεο δξάζεο = 5.887€ / 541€/y = 10,9 έηε 

Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο αλά θφζηνο επέλδπζεο είλαη 6.817 kWh : 5.887€ = 1,158 kWh/€ 

 

 

http://www.ypan.gr/
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 : ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΔΥΝΗΣΟΤ 

ΦΩΣΗΜΟΤ 

 

Ζ ρξήζε λέσλ θαη απνδνηηθφηεξσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη ιακπηήξσλ, θαζψο θαη ε 

ζσζηή δηαζηαζηνιφγεζή ηνπο ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εμνηθνλφκεζε ζεκαληηθήο πνζφηεηαο 

ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ θαη βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ νπηηθήο άλεζεο. 

 

7.1 Υξήζε λέσλ απνδνηηθόηεξσλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη αληηθαηάζηαζε 

ιακπηήξσλ 

 

Με βάζε ηηο ελδεηθηηθέο κεηξήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχθηαο πξνηείλεηαη κείσζε ησλ 

θσηηζηηθψλ θαη αιιαγή ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ κε λέα πςειφηεξεο απφδνζεο, κε λένπο 

απνδνηηθφηεξνπο ιακπηήξεο ηχπνπ Σ5, κε παξαβνιηθή πεξζίδα θαη ειεθηξνληθφ ballast κεηψλνληαο 

έηζη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ αλά αίζνπζα, θαη ηαπηνρξφλσο ην θφζηνο 

ειεθηξηζκνχ, ρσξίο ηελ ππνβάζκηζε ησλ επίπεδσλ θσηηζκνχ εθηφο ησλ απνδεθηψλ νξίσλ. Ζ 

ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ballast ζα απμήζεη ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ, 

ζα κεηψζεη ηηο απψιεηεο, ζα απμήζεη ην ζπληειεζηή ηζρχνο θαη επίζεο ζα κεδελίζεη ηα πξνβιήκαηα 

ηξεκνπαίγκαηνο θαη ζνξχβνπ.  

ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θσηηζηηθά κε ιακπηήξεο 

ππξαθηψζεσο ησλ 100W, απηά ζα αληηθαηαζηαζνχλ απφ θσηηζηηθά κε ζπκπαγείο ιακπηήξεο 

θζνξηζκνχ (εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο) ησλ 23W. Οη θαηαζθεπαζηέο ηζρπξίδνληαη, φηη ν ειεθηξνληθφο 

ιακπηήξαο ησλ 20W θσηίδεη ην ίδην κε ιακπηήξα ππξαθηψζεσο 100W. Έρεη δηαπηζησζεί φκσο φηη 

ηνχην δελ είλαη αιεζέο επνκέλσο πξνηείλεηαη ν ηχπνο ησλ 23W. χκθσλα κε ηα εγρεηξίδηα ησλ 

εηαηξεηψλ ε θσηεηλή ηνπ ξνή είλαη 1500 lm θαη δεκηνπξγεί θσηηζκφ θαηάιιειν γηα ηα φξηα θσηηζκνχ 

ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ ηνπ θηηξίνπ (δηάδξνκνη, ηνπαιέηεο θαη θιηκαθνζηάζηα). 

Γηα θάζε ηππηθφ ρψξν πξαγκαηνπνηήζεθαλ ππνινγηζκνί θαη πξνζνκνηψζεηο κε αμηφπηζηα 

πξνγξάκκαηα ππνινγηζκνχ θσηνκεηξηθψλ κεγεζψλ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην RELUX, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηελ πιαηθφξκα ηνπ RADIANCE. ηα 

παξαξηήκαηα ηεο ελεξγεηαθήο κειέηεο παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα γηα θάζε ηππηθφ ρψξν. ην 

πξφγξακκα εηζήρζεζαλ ηα γεσκεηξηθά δεδνκέλα θαη νη αληίζηνηρεο νπηηθέο ηδηφηεηεο ησλ 

εζσηεξηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θάζε ρψξνπ (αλαθιαζηηθφηεηεο ηνίρσλ, δηαπεξαηφηεηεο παινπηλάθσλ, 

θιπ). Γφζεθαλ ηα θσηνκεηξηθά αξρεία ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ πνπ έρνπλ πξνδηαγξαθεί θαη θαηά 

ζπλέρεηα έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. Ο αξηζκφο θαη νη ηχπνη ησλ 

θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζηηο πξνζθνξέο έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ κειέηε θαη αλαθέξνληαη 

παξαθάησ. Οη ππνινγηζκνί πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ζπληειεζηή ζπληήξεζεο (maintenance factor) 

ίζν κε 0,8. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ γξακκηθά θσηηζηηθά θζνξηζκνχ ειιεληθήο θαηαζθεπήο (Γαιιήο ΑΔ) 

πςειήο απφδνζεο ηα νπνία είλαη εθνδηαζκέλα κε ειεθηξνληθά ballast. Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηα πνιηθά δηαγξάκκαηα θαηαλνκήο ηεο 

θσηεηλήο έληαζήο ηνπο παξνπζηάδνληαη θαησηέξσ. Ζ επηπξφζζεηε θαηαλάισζε ιφγσ ησλ 

ειεθηξνληθψλ ballast ππνινγίζζεθε ίζε κε 10% ηεο ηζρχνο ησλ ιακπηήξσλ. 

 

ρήκα 7.1 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
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Γηάγξακκα 7.1 Πνιηθά δηαγξάκκαηα ηεο θσηεηλήο ξνήο, 2Υ39W αξηζηεξά θαη 2Υ54W δεμηά 

 

7.1.1 2ν λεπηαγσγείν Βνύιαο 

 

Ζ πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε εθηίζεηαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα. Βαζηθή πξνυπφζεζε ήηαλ φηη 

ε κέζε ζηάζκε θσηηζκνχ εληφο ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο λα κελ ππνιείπεηαη ησλ 400 lux θαη ησλ 

250 lux εληφο ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ, ζχκθσλα κε ηηο επξσπατθέο θαη εζληθέο πξνδηαγξαθέο γηα 

ην θσηηζκφ εζσηεξηθψλ ρψξσλ. 

 

Πίλαθαο 19 Πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ  

Υώξνο 
Αξηζκόο 

θσηηζηηθώλ 

Λακπηήξεο 
αλά 

θσηηζηηθό 

Ηζρύο 
ιακπηήξα 

(W) 

Σύπνο 
ιακπηήξα 

Ηζρύο αλά 
ππνρώξν 

(W) 

Έληαζε 
θσηηζκνύ 

θπξίσλ ρώξσλ 

(lux) 

1 9 2 54 Φζνξηζκνχ 1.069,2 554 

2 2 1 23 Φζνξηζκνχ 46 - 

3 2 1 23 Φζνξηζκνχ 46 - 

4 2 1 23 Φζνξηζκνχ 46 - 

5 4 2 54 Φζνξηζκνχ 475,2 430 

6 8 1 23 Φζνξηζκνχ 184 - 

7 4 2 54 Φζνξηζκνχ 475,2 445 

8 4 2 54 Φζνξηζκνχ 475,2 533 

ύλνιν 2.222,80  

 

Σα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά νθέιε φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνηεηλφκελε δξάζε είλαη ηα 

παξαθάησ: 

Εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

Ζ πθηζηάκελε ηζρχο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 6.710W, ελψ ηνπ πξνηεηλφκελνπ 2.222,80W. 

χκθσλα κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο (εξγάζηκεο κέξεο, 8:00-16:00, εθηφο Ηνπιίνπ, Αχγνπζηνπ, 

15κεξν Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα, 1584h) έρνπκε: 

Ηζρχο πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ηερλεηνχ θσηηζκνχ · Ώξεο ιεηηνπξγίαο = 6.710 W · 1.584 h = 
10.629 kWh 

Ηζρχο πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο ηερλεηνχ θσηηζκνχ · Ώξεο ιεηηνπξγίαο = 2.222,8 W · 1.584 h = 
3.521 kWh 

Ζ εηήζηα Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο ζηνλ ηερλεηφ θσηηζκφ είλαη: 

ΔΞΔηθ = (6.710 W-2.222,80 W) · 1584 h =7.108 kWh 
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κε πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο 66,87%. 

Ζ αληίζηνηρε εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο είλαη: 

ΔΞΔηθ πξσηνγελήο = ΔΞΔηθ : 0,37 = 19.211 kWh 

φπνπ εΖ =0,37 ν βαζκφο απφδνζεο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Εθπνκπέο CO2 

χκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ νη εθπνκπέο CO2 είλαη: 

mCO2 πξηλ = Qει  ·Fζηαζκνχ = (6.710 W · 1.584 h)  ·0,85kg/kWh = 9.035 kg 

φπνπ Fζηαζκνχ =0,85kg ξχπνπ/kWh γηα πεξηνρέο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

χκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ νη εθπνκπέο CO2 ζα είλαη: 

mCO2 κεηά = Qει  ·Fζηαζκνχ = (2.222,80 W · 1.584 h)  ·0,85kg/kWh = 2.993 kg 

φπνπ Fζηαζκνχ =0,85kg ξχπνπ/kWh γηα πεξηνρέο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

κε πνζνζηφ κείσζεο 66,87% θαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαηά 6.042 kg 

Οπφηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα έρνπκε ζπλνπηηθά: 

 

Πίλαθαο 20 Δηήζηα θαηαλάισζε ηειηθήο ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ ζε kWh, εηήζηα εμνηθνλφκεζε 
ελέξγεηαο ζε KWh θαη εηήζην πνζνζηφ κείσζεο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο (αληηθαηάζηαζε 
ησλ παιαηψλ ελεξγνβφξσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ απφ λέα θαη πην απνδνηηθά θσηηζηηθά ζψκαηα) 

 ΣΔΥΝΖΣΟ 
ΦΧΣΗΜΟ 

(ειεθηξηζκφο) 

Δηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

(kWh) 
10.629 

Δηήζηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

(kWh) 
7.108 

Πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

(%) 
66,87 

 

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, ε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ 

ελεξγνβφξσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ απφ λέα θαη πην απνδνηηθά θσηηζηηθά ζψκαηα νδεγεί ζε κία 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθή εηήζηα εμνηθνλφκεζε θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ ηεο ηάμεο ηνπ 

66,87%. πλεπψο, πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο, ε νπνία ζα νδεγήζεη 

ηειηθά ζε κία εηήζηα εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ίζεο κε 19.211 kWh. 

Χξόλνο απνπιεξωκήο πξνηεηλόκελεο δξάζεο 

Όπσο παξνπζηάδεηαη ζηηο πξνζθνξέο (παξάξηεκα Γ) ε αγνξά ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 

γηα ηελ πξνηεηλφκελε εγθαηάζηαζε κε ελζσκαησκέλν ην ειεθηξνληθφ ballast γηα ην 2
ν
 λεπηαγσγείν 

είλαη 2.141,8€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ην Φ.Π.Α. 

Ζ πιεξσκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γίλεηαη κε ην ηηκνιφγην Γ22 ηεο ΓΔΖ (0,11529€/kWh 

γηα φιεο ηηο kWh +13%ΦΠΑ = 0,1303€/kWh). χκθσλα κε ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ην πνζφ 

πνπ εμνηθνλνκείηαη εηεζίσο είλαη: 

Δηήζην πνζό εμνηθνλόκεζεο = ΔΞΔηθ  ·Σηκή kWh  = 

   = 7.108 kWh/y · 0,1303 €/kWh  = 926€/y 

Άξα: 

Υξόλνο απνπιεξσκήο πξνηεηλόκελεο δξάζεο = 2.141,8€ / 926€/y = 2,31 έηε 

Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο αλά θφζηνο επέλδπζεο είλαη: 

7.108 kWh / 2.141,8€ = 3,319 kWh/€ 
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Δλδεηθηηθά ζηα παξαθάησ ζρήκαηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αίζνπζα 
δηδαζθαιίαο 5 

 

 

ρήκα 7.2 Φσηνκεηξηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο 5 

 

  

ρήκα 7.3 Φσηνκεηξηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο 5 
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Δηθόλα 7.1 Γξαζηηθή κείσζε θσηηζηηθψλ ζηελ αίζνπζα 5 κε θαηάιιειε κειέηε θσηηζκνχ 

7.1.2 2ν δεκνηηθό Βνύιαο 

Ζ πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε εθηίζεηαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα. Βαζηθή πξνυπφζεζε ήηαλ φηη 

ε κέζε ζηάζκε θσηηζκνχ εληφο ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο λα κελ ππνιείπεηαη ησλ 400 lux θαη ησλ 

250 lux εληφο ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ, ζχκθσλα κε ηηο επξσπατθέο θαη εζληθέο πξνδηαγξαθέο γηα 

ην θσηηζκφ εζσηεξηθψλ ρψξσλ. 

Πίλαθαο 21 Πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ (ηζφγεην)  

Υώξνο Αξηζκόο 
θσηηζηηθώλ 

Λακπηήξεο 
αλά 

θσηηζηηθό 

Ηζρύο 
ιακπηήξα 

(W) 

Σύπνο 
ιακπηήξα 

Ηζρύο αλά 
ππνρώξν 

(W) 

Έληαζε 
θσηηζκνύ 

θπξίσλ 
ρώξσλ 

(lux) 

Α1 6 2 54 Φζνξηζκνχ 712,8 461 

Α2 4 2 54 Φζνξηζκνχ 475,2 485 

Α3 1 2 54 Φζνξηζκνχ 118,8 451 

Α4 1 2 54 Φζνξηζκνχ 118,8 447 

Α5 4 1 23 
Ζιεθηξνληθφο 
ιακπηήξαο 92 - 

Α6 1 2 54 Φζνξηζκνχ 118,8 432 

Α7 6 1 23 
Ζιεθηξνληθφο 
ιακπηήξαο 138 - 

Α8 2 2 39 Φζνξηζκνχ 171,6 302 

Α9 14 2 54 Φζνξηζκνχ 1.663,2 392 

Α10 

16 1 23 
Ζιεθηξνληθφο 
ιακπηήξαο 368 - 

2 1 23 
Ζιεθηξνληθφο 
ιακπηήξαο 46 - 

Α11 1 2 39 Φζνξηζκνχ 85,8 365 

Α12 4 2 54 Φζνξηζκνχ 475,2 505 

Α13 4 2 54 Φζνξηζκνχ 475,2 479 

Α14 4 2 54 Φζνξηζκνχ 475,2 488 

Α15 4 1 23 
Ζιεθηξνληθφο 
ιακπηήξαο 92 - 

Α16 4 1 23 
Ζιεθηξνληθφο 
ιακπηήξαο 92 - 

Α17 2 1 23 
Ζιεθηξνληθφο 
ιακπηήξαο 46 - 

Α18 4 2 54 Φζνξηζκνχ 475,2 527 

Α19 4 2 54 Φζνξηζκνχ 475,2 539 

A20 4 2 54 Φζνξηζκνχ 475,2 465 

Α21 4 2 54 Φζνξηζκνχ 475,2 517 
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(πλέρεηα πίλαθα 21) 

Υώξνο Αξηζκόο 
θσηηζηηθώλ 

Λακπηήξεο 
αλά 

θσηηζηηθό 

Ηζρύο 
ιακπηήξα 

(W) 

Σύπνο 
ιακπηήξα 

Ηζρύο αλά 
ππνρώξν 

(W) 

Έληαζε 
θσηηζκνύ 

θπξίσλ 
ρώξσλ 

(lux) 

Α22 3 2 39 Φζνξηζκνχ 257,4 - 

A23 2 2 39 Φζνξηζκνχ 171,6 396 

ύλνιν 8.094,4  

 

Πίλαθαο 22 Πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ (α’ φξνθνο) 

Υώξνο Αξηζκόο 
θσηηζηηθώλ 

Λακπηήξεο 
αλά 

θσηηζηηθό 

Ηζρύο 
ιακπηήξα 

(W) 

Σύπνο 
ιακπηήξα 

Ηζρύο αλά 
ππνρώξν 

(W) 

Έληαζε 
θσηηζκνύ 

θπξίσλ 
ρώξσλ 

(lux) 

b1 4 2 54 
Φζνξηζκνχ 

475,2 486 

b2 4 2 54 Φζνξηζκνχ 475,2 484 

b3 4 2 54 Φζνξηζκνχ 475,2 507 

b4 4 2 54 Φζνξηζκνχ 475,2 496 

b5 19 2 54 Φζνξηζκνχ 2.257,2 415 

b6 9 2 39 Φζνξηζκνχ 772,2 446 

b7 4 2 54 Φζνξηζκνχ 475,2 469 

b8 4 2 54 Φζνξηζκνχ 475,2 493 

b9 4 2 54 Φζνξηζκνχ 475,2 508 

b10 4 2 54 Φζνξηζκνχ 475,2 489 

b11 3 2 54 Φζνξηζκνχ 356,4 575 

ύλνιν 7.187,4  

ύλνιν ηζνγείνπ θαη α’ νξόθνπ 15.281,80  

 

Σα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά νθέιε φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνηεηλφκελε δξάζε είλαη ηα 

παξαθάησ: 

Εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

Ζ πθηζηάκελε ηζρχο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 30.430,00W, ελψ ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

15.281,80W. χκθσλα κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο (εξγάζηκεο κέξεο, 8:00-16:00, εθηφο Ηνπιίνπ, 

Αχγνπζηνπ, 15κεξν Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα, 1.584h) έρνπκε: 

Ηζρχο πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ηερλεηνχ θσηηζκνχ · Ώξεο ιεηηνπξγίαο = 30.430 W · 1.584 h = 
48.201,12 kWh 

Ηζρχο πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο ηερλεηνχ θσηηζκνχ · Ώξεο ιεηηνπξγίαο =  15.281,80W · 1.584 h 
= 24.206,37 kWh 

Ζ εηήζηα Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο ζηνλ ηερλεηφ θσηηζκφ είλαη: 

ΔΞΔηθ = (30.430 W-15.281,80 W) · 1584 h =23.994,75 kWh 

κε πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο 49,78%. 

Ζ αληίζηνηρε εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο είλαη: 

ΔΞΔηθ πξσηνγελήο = ΔΞΔηθ : 0,37 = 64.850,68 kWh 

φπνπ εΖ =0,37 ν βαζκφο απφδνζεο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Εθπνκπέο CO2 

χκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ νη εθπνκπέο CO2 είλαη: 
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mCO2 πξηλ = Qει  ·Fζηαζκνχ = (30.430 W · 1584 h)  ·0,85kg/kWh = 40.971 kg 

φπνπ Fζηαζκνχ =0,85kg ξχπνπ/kWh γηα πεξηνρέο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

χκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ νη εθπνκπέο CO2 ζα είλαη: 

mCO2 κεηά = Qει  ·Fζηαζκνχ = (15.281,80 W · 1584 h)  ·0,85kg/kWh = 20.575 kg 

φπνπ Fζηαζκνχ =0,85kg ξχπνπ/kWh γηα πεξηνρέο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

κε πνζνζηφ κείσζεο 49,78% θαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαηά 20.396 kg 

Οπφηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα έρνπκε ζπλνπηηθά:  

 

Πίλαθαο 23 Δηήζηα θαηαλάισζε ηειηθήο ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ ζε kWh, εηήζηα εμνηθνλφκεζε 
ελέξγεηαο ζε kWh θαη εηήζην πνζνζηφ κείσζεο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο (αληηθαηάζηαζε 
ησλ παιαηψλ ελεξγνβφξσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ απφ λέα θαη πην απνδνηηθά θσηηζηηθά ζψκαηα) 

 ΣΔΥΝΖΣΟ 
ΦΧΣΗΜΟ 

(ειεθηξηζκφο) 

Δηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

(kWh) 
48.201,12 

Δηήζηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

(kWh) 
23.994,75 

Πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

(%) 
49,78 

 

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, ε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ 

ελεξγνβφξσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ απφ λέα θαη πην απνδνηηθά θσηηζηηθά ζψκαηα νδεγεί ζε κία 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθή εηήζηα εμνηθνλφκεζε θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ ηεο ηάμεο ηνπ 

49,78%. πλεπψο, πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο, ε νπνία ζα νδεγήζεη 

ηειηθά ζε κία εηήζηα εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ίζεο κε 64.850,68 kWh 

Χξόλνο απνπιεξωκήο πξνηεηλόκελεο δξάζεο 

Όπσο παξνπζηάδεηαη ζηηο πξνζθνξέο (παξάξηεκα Γ) ε αγνξά ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 

γηα ηελ πξνηεηλφκελε εγθαηάζηαζε κε ελζσκαησκέλν ην ειεθηξνληθφ ballast γηα ην 2
ν
 δεκνηηθφ 

είλαη 13.459,3€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ην Φ.Π.Α. 

Ζ πιεξσκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γίλεηαη κε ην ηηκνιφγην Γ22 ηεο ΓΔΖ (0,11529€/kWh 

γηα φιεο ηηο kWh +13%ΦΠΑ = 0,1303€/kWh). χκθσλα κε ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ην πνζφ 

πνπ εμνηθνλνκείηαη εηεζίσο είλαη: 

Δηήζην πνζό εμνηθνλόκεζεο = ΔΞΔηθ  ·Σηκή kWh  = 

   = 23.994,75  kWh/y · 0,1303 €/kWh  = 3.126,5€/y 

Άξα: 

Υξόλνο απνπιεξσκήο πξνηεηλόκελεο δξάζεο = 13.459,3€ / 3.126,5€/y = 4,3 έηε 

Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο αλά θφζηνο επέλδπζεο είλαη: 

23.994,75 kWh / 13.459,3€ = 1,783 kWh/€ 

Δλδεηθηηθά ζηα παξαθάησ ζρήκαηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αίζνπζα 
δηδαζθαιίαο Α18. 
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ρήκα 7.4 Φσηνκεηξηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο Α18 

 

 

ρήκα 7.5 Φσηνκεηξηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο Α18 

 

   

Δηθόλα 7.2 Γξαζηηθή κείσζε θσηηζηηθψλ ζηελ αίζνπζα Α18 κε θαηάιιειε κειέηε θσηηζκνχ 
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7.1.3 2ν ιύθεην Βνύιαο 

 

Ζ πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε εθηίζεηαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα. Βαζηθή πξνυπφζεζε ήηαλ φηη 

ε κέζε ζηάζκε θσηηζκνχ εληφο ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο λα κελ ππνιείπεηαη ησλ 400 lux θαη ησλ 

250 lux εληφο ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ, ζχκθσλα κε ηηο επξσπατθέο θαη εζληθέο πξνδηαγξαθέο γηα 

ην θσηηζκφ εζσηεξηθψλ ρψξσλ. 

 

Πίλαθαο 24 Πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ (Α επίπεδν) 

Α Δπίπεδν 

2νο Όξνθνο 

Αξηζκόο 
θσηηζηηθώλ 

Λακπηήξεο 
αλά 

θσηηζηηθό 

Ηζρύο 
ιακπηήξα 

(W) 

Σύπνο 
ιακπηήξα 

Ηζρύο αλά 
ππνρώξν 

(W) 

Έληαζε 
θσηηζκνύ 

θπξίσλ 
ρώξσλ 

(lux) 

Α.1 4 2 39 Φζνξηζκνχ 343,2 409 

Α.2 4 2 54 Φζνξηζκνχ 475,2 516 

Α.3 4 2 39 Φζνξηζκνχ 343,2 410 

Α.4 4 2 54 Φζνξηζκνχ 475,2 510 

Α.5 4 2 54 Φζνξηζκνχ 475,2 575 

Α.6 WC 3 1 23 
Ζιεθηξνληθφο 
ιακπηήξαο 69 - 

Α.7 WC 3 1 23 
Ζιεθηξνληθφο 
ιακπηήξαο 69 - 

Α.8 4 2 39 Φζνξηζκνχ 343,2 427 

Α.9 4 2 39 Φζνξηζκνχ 343,2 434 

ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ 6 2 18 Φζνξηζκνχ 237,6 - 

ΤΝΟΛΟ 3.174 
 

 

Πίλαθαο 25 Πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ (Β θαη Γ επίπεδν) 

Β Δπίπεδν 

1νο Όξνθνο 

Αξηζκόο 
θσηηζηηθώλ 

Λακπηήξεο 
αλά 

θσηηζηηθό 

Ηζρύο 
ιακπηήξα 

(W) 

Σύπνο 
ιακπηήξα 

Ηζρύο αλά 
ππνρώξν 

(W) 

Έληαζε 
θσηηζκνύ 

θπξίσλ 
ρώξσλ 

(lux) 

Β.1 4 2 39 Φζνξηζκνχ 343,2 410 

Β.2 4 2 54 Φζνξηζκνχ 475,2 519 

Β.3 4 2 39 Φζνξηζκνχ 343,2 411 

Β.4 4 2 39 Φζνξηζκνχ 343,2 433 

Β.5 4 2 39 Φζνξηζκνχ 343,2 428 

Β.6 WC 
3 1 23 

Ζιεθηξνληθφο 
ιακπηήξαο 

69 - 

Β.7 WC 
3 1 23 

Ζιεθηξνληθφο 
ιακπηήξαο 

69 - 

Β.8 2 2 39 Φζνξηζκνχ 171,6 415 

Β.9 4 2 39 Φζνξηζκνχ 343,2 431 

Β.10 2 2 39 Φζνξηζκνχ 171,6 467 

Β.11 WC 
1 1 23 

Ζιεθηξνληθφο 
ιακπηήξαο 

23 - 

ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ 10 2 18 Φζνξηζκνχ  396 - 

ΤΝΟΛΟ 3.091,4  

Γ Δπίπεδν 

Ζκη-ηζφγεην 
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(πλέρεηα πίλαθα 25) 

Β Δπίπεδν 

1νο Όξνθνο 

Αξηζκόο 
θσηηζηηθώλ 

Λακπηήξεο 
αλά 

θσηηζηηθό 

Ηζρύο 
ιακπηήξα 

(W) 

Σύπνο 
ιακπηήξα 

Ηζρύο αλά 
ππνρώξν 

(W) 

Έληαζε 
θσηηζκνύ 

θπξίσλ 
ρώξσλ 

(lux) 

Γ.1 4 2 39 Φζνξηζκνχ 343,2 409 

Γ.2 4 2 54 Φζνξηζκνχ 475,2 516 

Γ.3 4 2 39 Φζνξηζκνχ 343,2 403 

Γ.4 4 2 39 Φζνξηζκνχ 343,2 432 

Γ.5 4 2 39 Φζνξηζκνχ 343,2 431 

Γ.6 WC 
3 1 23 

Ζιεθηξνληθφο 
ιακπηήξαο 

69 - 

Γ.7 WC 
3 1 23 

Ζιεθηξνληθφο 
ιακπηήξαο 

69 - 

Γ.8 ΛΔΒΖΣΑ 1 1 23 Ππξάθησζεο 23  

Γ.9 4 2 39 Φζνξηζκνχ 343,2 437 

ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ 8 2 18 Φζνξηζκνχ 316,8 396 

ΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΑ 
4 1 70 

Ζιεθηξνληθφο 
ιακπηήξαο 

308 - 

ΚΑΛΔ  
2 1 23 

Ζιεθηξνληθφο 
ιακπηήξαο 

46 - 

ΤΝΟΛΟ 3.023  

ΤΝΟΛΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 9.288,4  

 

Σα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά νθέιε φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνηεηλφκελε δξάζε είλαη ηα 

παξαθάησ: 

Εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

Ζ πθηζηάκελε ηζρχο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 22.395,00 W, ελψ ηνπ πξνηεηλφκελνπ 9.288,4 W. 

χκθσλα κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο (εξγάζηκεο κέξεο, 8:00-16:00, εθηφο Ηνπιίνπ, Αχγνπζηνπ, 

15κεξν Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα, 1584h) έρνπκε: 

Ηζρχο πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ηερλεηνχ θσηηζκνχ · Ώξεο ιεηηνπξγίαο = 22.395,00 W · 1.584 h = 
35.474 kWh 

Ηζρχο πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο ηερλεηνχ θσηηζκνχ · Ώξεο ιεηηνπξγίαο = 9.288,4W · 1.584 h = 
14.713 kWh 

Ζ εηήζηα Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο ζηνλ ηερλεηφ θσηηζκφ είλαη: 

ΔΞΔηθ = (22.395W-9.288,4 W) · 1.584 h =20.761 kWh 

κε πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο 58,52%. 

Ζ αληίζηνηρε εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο είλαη: 

ΔΞΔηθ πξσηνγελήο = ΔΞΔηθ : 0,37 = 56.110kWh 

φπνπ εΖ =0,37 ν βαζκφο απφδνζεο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Εθπνκπέο CO2 

χκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ νη εθπνκπέο CO2 είλαη: 

mCO2 πξηλ = Qει  ·Fζηαζκνχ = (22.395W · 1.584h)  ·0,85kg/kWh = 30.152 kg 

φπνπ Fζηαζκνχ =0,85kg ξχπνπ/kWh γηα πεξηνρέο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

χκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ νη εθπνκπέο CO2 ζα είλαη: 

mCO2 κεηά = Qει  ·Fζηαζκνχ = (9.288,4W · 1.584h)  ·0,85kg/kWh = 12.506 kg 
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φπνπ Fζηαζκνχ =0,85kg ξχπνπ/kWh γηα πεξηνρέο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

κε πνζνζηφ κείσζεο 58,52% θαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαηά 17.646 kg 

Οπφηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα έρνπκε ζπλνπηηθά:  

 

Πίλαθαο 26 Δηήζηα θαηαλάισζε ηειηθήο ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ ζε kWh, εηήζηα εμνηθνλφκεζε 
ελέξγεηαο ζε KWh θαη εηήζην πνζνζηφ κείσζεο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο (αληηθαηάζηαζε 

ησλ παιαηψλ ελεξγνβφξσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ απφ λέα θαη πην απνδνηηθά θσηηζηηθά ζψκαηα) 
 ΣΔΥΝΖΣΟ 

ΦΧΣΗΜΟ 
(ειεθηξηζκφο) 

Δηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο 
(kWh) 

35.474 

Δηήζηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 
(kWh) 

20.761 

Πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 
(%) 

58,52 

 

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, ε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ 

ελεξγνβφξσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ απφ λέα θαη πην απνδνηηθά θσηηζηηθά ζψκαηα νδεγεί ζε κία 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθή εηήζηα εμνηθνλφκεζε θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ ηεο ηάμεο ηνπ 

58,52%. πλεπψο, πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο, ε νπνία ζα νδεγήζεη 

ηειηθά ζε κία εηήζηα εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ίζεο κε 56.110 kWh. 

Χξόλνο απνπιεξωκήο πξνηεηλόκελεο δξάζεο 

Όπσο παξνπζηάδεηαη ζηηο πξνζθνξέο (παξάξηεκα Γ) ε αγνξά ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 

γηα ηελ πξνηεηλφκελε εγθαηάζηαζε κε ελζσκαησκέλν ην ειεθηξνληθφ ballast γηα ην 2
ν
 ιχθεην είλαη 

10.548,3€  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ην Φ.Π.Α. 

Ζ πιεξσκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γίλεηαη κε ην ηηκνιφγην Γ22 ηεο ΓΔΖ (0,11529€/kWh 

γηα φιεο ηηο kWh +13%ΦΠΑ = 0,1303€/kWh). χκθσλα κε ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ην πνζφ 

πνπ εμνηθνλνκείηαη εηεζίσο είλαη: 

Δηήζην πνζό εμνηθνλόκεζεο = ΔΞΔηθ  ·Σηκή kWh  = 

   = 20.761  kWh/y · 0,1303 €/kWh  = 2.705,2€/y 

Άξα: 

Υξόλνο απνπιεξσκήο πξνηεηλόκελεο δξάζεο = 10.548,3€ / 2.705,2€/y = 3,4 έηε 

Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο αλά θφζηνο επέλδπζεο είλαη: 

20.761kWh / 10.548,3€ = 1,968kWh/€ 

Δλδεηθηηθά ζηα παξαθάησ ζρήκαηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αίζνπζα 
δηδαζθαιίαο B.1. 
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ρήκα 7.6 Σξηζδηάζηαηε απεηθφληζε αίζνπζαο δηδαζθαιίαο (B1) 

 

 

ρήκα 7.7 Φσηνκεηξηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο B1 
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ρήκα 7.8 Φσηνκεηξηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο B.1 

 

7.1.4 3ν δεκνηηθό Βνύιαο 

 

Ζ πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε εθηίζεηαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα. Βαζηθή πξνυπφζεζε ήηαλ φηη 

ε κέζε ζηάζκε θσηηζκνχ εληφο ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο λα κελ ππνιείπεηαη ησλ 400 lux θαη ησλ 

250 lux εληφο ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ, ζχκθσλα κε ηηο επξσπατθέο θαη εζληθέο πξνδηαγξαθέο γηα 

ην θσηηζκφ εζσηεξηθψλ ρψξσλ. 

 

Πίλαθαο 27 Πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ (ηζφγεην)  

Δπίπεδν Α 

Ηζόγεην 

Αξηζκόο 
θσηηζηηθώλ 

Λακπηήξεο 
αλά 

θσηηζηηθό 

Ηζρύο 
ιακπηήξα 

(W) 

Σύπνο 
ιακπηήξα 

Ηζρύο αλά 
ππνρώξν 

(W) 

Έληαζε 
θσηηζκνύ 

θπξίσλ 
ρώξσλ 

(lux) 

Α4 ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ A 2 2 54 Φζνξηζκνχ 237,6 481 

Α3 ΥΧΛ ΔΗΟΓΟΤ A 4 2 54 Φζνξηζκνχ 475,2 383 

Α1 ΑΗΘ.ΠΟΛ.ΥΡΖΔΧΝ_1 A 2 2 39 Φζνξηζκνχ 171,6 352 

Α2 ΑΗΘ.ΠΟΛ.ΥΡΖΔΧΝ_2 A 2 2 54 Φζνξηζκνχ 237,6 365 

ύλνιν 1.122  

 

Πίλαθαο 28 Πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ (α’ φξνθνο) 

Δπίπεδν Β 

1νο όξνθνο 

Αξηζκόο 
θσηηζηηθώλ 

Λακπηήξεο 
αλά 

θσηηζηηθό 

Ηζρύο 
ιακπηήξα 

(W) 

Σύπνο 
ιακπηήξα 

Ηζρύο αλά 
ππνρώξν 

(W) 

Έληαζε 
θσηηζκνύ 

θπξίσλ 
ρώξσλ 

(lux) 

Β5 ΓΡ.ΤΛΛΟΓΟΤ B 1 2 54 
Φζνξηζκνχ 

118,8 408 

Β4 ΓΡ.Γ-ΝΣΖ B 1 2 54 Φζνξηζκνχ 118,8 466 

Β6 
ΑΠΟΘ.ΔΠΟΠΣ.ΟΡΓΑΝ.  1 1 23 

Ζιεθηξνληθφο 
ιακπηήξαο 23 - 

Β3 ΠΡΟΘΑΛ.ΓΗΟΗΚΖΖ 
B 1 2 39 

Φζνξηζκνχ 
85,8 282 

Β1 ΑΗΘ.ΓΗΓΑΚ.(Β1) 4 2 54 Φζνξηζκνχ 475,2 539 

Β2 ΑΗΘ.ΓΗΓΑΚ.(B2) 4 2 54 Φζνξηζκνχ 475,2 537 
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(πλέρεηα πίλαθα 28) 

Δπίπεδν Β 

1νο όξνθνο 

Αξηζκόο 
θσηηζηηθώλ 

Λακπηήξεο 
αλά 

θσηηζηηθό 

Ηζρύο 
ιακπηήξα 

(W) 

Σύπνο 
ιακπηήξα 

Ηζρύο αλά 
ππνρώξν 

(W) 

Έληαζε 
θσηηζκνύ 

θπξίσλ 
ρώξσλ 

(lux) 

Β7 ΓΡ.ΓΑΚΑΛΧΝ B 3 2 54 Φζνξηζκνχ 356,4 411 

Β8 ΑΗΘ.ΓΗΓΑΚ.(B3) 4 2 54 Φζνξηζκνχ 475,2 542 

Β9 WC B ΣΑΘΜΖ 
10 1 23 

Ζιεθηξνληθφο 
ιακπηήξαο 230 - 

ύλνιν 2.358,4  

 

Πίλαθαο 29 Πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ (β’ φξνθνο) 

Δπίπεδν Γ 

2νο όξνθνο 

Αξηζκόο 
θσηηζηηθώλ 

Λακπηήξεο 
αλά 

θσηηζηηθό 

Ηζρύο 
ιακπηήξα 

(W) 

Σύπνο 
ιακπηήξα 

Ηζρύο αλά 
ππνρώξν 

(W) 

Έληαζε 
θσηηζκνύ 

θπξίσλ 
ρώξσλ 

(lux) 

Γ1 ΑΗΘ.ΓΗΓΑΚ.(Γ1) 4 2 54 
Φζνξηζκνχ 

475,2 537 

Γ2 ΑΗΘ.ΓΗΓΑΚ.(Γ2) 4 2 54 Φζνξηζκνχ 475,2 537 

Γ3 ΑΗΘ.ΦΤ-ΥΖΜΔΗΑ Γ 4 2 54 
Ζιεθηξνληθφο 
ιακπηήξαο 475,2 520 

Γ4 ΑΗΘ.ΓΗΓΑΚ.(Γ') Γ 4 2 54 Φζνξηζκνχ 475,2 537 

Γ5 ΑΗΘ.ΓΗΓΑΚ.(E') Γ 4 2 54 Φζνξηζκνχ 475,2 537 

Γ6 ΑΗΘ.ΓΗΓΑΚ.(Σ') Γ 4 2 54 Φζνξηζκνχ 475,2 537 

ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟ Α 2 1 23 
Ζιεθηξνληθφο 
ιακπηήξαο 46 - 

ΔΞΧΣΔΡ.ΥΧΡΟΗ 13 1 23 
Ζιεθηξνληθφο 
ιακπηήξαο 299 - 

ύλνιν 3.196,2  

ύλνιν ηζνγείνπ, α’ νξόθνπ θαη β’ νξόθνπ 6.676,6  

 

Σα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά νθέιε φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνηεηλφκελε δξάζε είλαη ηα 

παξαθάησ: 

Εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

Ζ πθηζηάκελε ηζρχο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 13.400W, ελψ ηνπ πξνηεηλφκελνπ 6.676,6W. 

χκθσλα κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο (εξγάζηκεο κέξεο, 8:00-16:00, εθηφο Ηνπιίνπ, Αχγνπζηνπ, 

15κεξν Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα, 1.584h) έρνπκε: 

Ηζρχο πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ηερλεηνχ θσηηζκνχ · Ώξεο ιεηηνπξγίαο = 13.400 W · 1.584 h = 
21.225,6 kWh 

Ηζρχο πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο ηερλεηνχ θσηηζκνχ · Ώξεο ιεηηνπξγίαο =  6.676,6W · 1.584 h = 
10.575,73 kWh 

Ζ εηήζηα Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο ζηνλ ηερλεηφ θσηηζκφ είλαη: 

ΔΞΔηθ = (13.400 W-6.676,6 W) · 1.584 h =10.649,87 kWh 

κε πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο 50,17%. 

Ζ αληίζηνηρε εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο είλαη: 

ΔΞΔηθ πξσηνγελήο = ΔΞΔηθ : 0,37 = 28.783,43 kWh 

φπνπ εΖ =0,37 ν βαζκφο απφδνζεο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
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Εθπνκπέο CO2 

χκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ νη εθπνκπέο CO2 είλαη: 

mCO2 πξηλ = Qει  ·Fζηαζκνχ = (13.400 W · 1584 h)  ·0,85kg/kWh = 18.041,76 kg 

φπνπ Fζηαζκνχ =0,85kg ξχπνπ/kWh γηα πεξηνρέο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

χκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ νη εθπνκπέο CO2 ζα είλαη: 

mCO2 κεηά = Qει  ·Fζηαζκνχ = (6.676,6 W · 1584 h)  ·0,85kg/kWh = 8.989,37 kg 

φπνπ Fζηαζκνχ =0,85kg ξχπνπ/kWh γηα πεξηνρέο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

κε πνζνζηφ κείσζεο 50,17% θαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαηά 20.396 kg 

Οπφηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα έρνπκε ζπλνπηηθά:  

 

Πίλαθαο 30 Δηήζηα θαηαλάισζε ηειηθήο ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ ζε kWh, εηήζηα εμνηθνλφκεζε 
ελέξγεηαο ζε kWh θαη εηήζην πνζνζηφ κείσζεο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο (αληηθαηάζηαζε 
ησλ παιαηψλ ελεξγνβφξσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ απφ λέα θαη πην απνδνηηθά θσηηζηηθά ζψκαηα) 

 ΣΔΥΝΖΣΟ 
ΦΧΣΗΜΟ 

(ειεθηξηζκφο) 

Δηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο 
(kWh) 

21.225,6 

Δηήζηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 
(kWh) 

10.649,87 

Πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 
(%) 

50,17 

 

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, ε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ 

ελεξγνβφξσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ απφ λέα θαη πην απνδνηηθά θσηηζηηθά ζψκαηα νδεγεί ζε κία 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθή εηήζηα εμνηθνλφκεζε θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ ηεο ηάμεο ηνπ 

50,17%. πλεπψο, πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο, ε νπνία ζα νδεγήζεη 

ηειηθά ζε κία εηήζηα εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ίζεο κε 28.783,43 kWh. 
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Χξόλνο απνπιεξωκήο πξνηεηλόκελεο δξάζεο 

Όπσο παξνπζηάδεηαη ζηηο πξνζθνξέο (παξάξηεκα Γ) ε αγνξά ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 

γηα ηελ πξνηεηλφκελε εγθαηάζηαζε κε ελζσκαησκέλν ην ειεθηξνληθφ ballast γηα ην 3
ν
 δεκνηηθφ 

είλαη 6.053,6€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ην Φ.Π.Α. 

Ζ πιεξσκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γίλεηαη κε ην ηηκνιφγην Γ22 ηεο ΓΔΖ (0,11529€/kWh 

γηα φιεο ηηο kWh +13%ΦΠΑ = 0,1303€/kWh). χκθσλα κε ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ην πνζφ 

πνπ εμνηθνλνκείηαη εηεζίσο είλαη: 

Δηήζην πνζό εμνηθνλόκεζεο = ΔΞΔηθ  ·Σηκή kWh  = 

   = 10.649,87 kWh/y · 0,1303 €/kWh  = 1.388€/y 

Άξα: 

Υξόλνο απνπιεξσκήο πξνηεηλόκελεο δξάζεο = 6.053,6€ / 1.388€/y = 4,36 έηε 

Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο αλά θφζηνο επέλδπζεο είλαη: 

10.649,87 kWh / 6.053,6€ = 1,759 kWh/€ 

Δλδεηθηηθά ζηα παξαθάησ ζρήκαηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αίζνπζα 
δηδαζθαιίαο ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ A. 

 

 

ρήκα 7.9 Φσηνκεηξηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ A 
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ρήκα 7.10 Φσηνκεηξηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο Α18 

 

   

Δηθόλα 7.3 Γξαζηηθή κείσζε θσηηζηηθψλ ζηελ αίζνπζα ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ A κε θαηάιιειε κειέηε 
θσηηζκνχ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 : ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΦΤΗΚΟΤ ΦΩΣΗΜΟΤ 

 

Γεληθά ε αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε ηεο νπηηθήο άλεζεο 

κέζα ζην θηίξην θαη θπξίσο ζηελ εμνηθνλφκεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο 

ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ είλαη πςειή εμαηηίαο ησλ κεγάισλ αλνηγκάησλ ηνπ 

θηηξίνπ, ηφζν απφ ηα παξάζπξα πεξηκεηξηθά ηνπ θηηξίνπ. Απηφ νδεγεί ζηελ κείσζε ηνπ ηερλεηνχ 

θσηηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξψλ ηεο εκέξαο, ιφγσ ηεο κεγάιεο έληαζεο ηνπ θπζηθνχ 

θσηηζκνχ. 

 

8.1 Υξήζε αηζζεηήξσλ ζύδεπμεο ηερλεηνύ/θπζηθνύ θσηηζκνύ θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ έλαπζεο 

 

Γηα ηελ κέγηζηε εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ πξνηείλεηαη απηφλνκνο αηζζεηήξαο 

θσηηζκνχ, έλαο γηα θάζε θσηηζηηθφ ζψκα. Έηζη κεηψλεηαη ην θφζηνο απφ κηα αθξηβή εγθαηάζηαζε 

κε εληαίν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θσηηζκνχ ζην θηίξην θαη απμάλεηαη ε επθνιία ηνπνζέηεζεο απφ 

έκπεηξν θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ ξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

αηζζεηήξσλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε αιιαγή ησλ ballast κε αληίζηνηρα ειεθηξνληθά ηα 

νπνία έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο ζηάζκεο θσηηζκνχ (Electronic Dimmable Ballasts). 

Γηα θάζε αίζνπζα ζηελ νπνία ππάξρνπλ εμσηεξηθά αλνίγκαηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ππνινγηζκνί θαη πξνζνκνηψζεηο κε αμηφπηζηα πξνγξάκκαηα ππνινγηζκνχ θσηνκεηξηθψλ κεγεζψλ. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην RELUX, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηελ πιαηθφξκα 

ηνπ RADIANCE. Γηα θάζε ρψξν ππνινγίζηεθε ν κέζνο ζπληειεζηήο DF (Daylight Factor) ππφ 

λεθνζθεπή νπξαλφ ζχκθσλα κε ην DIN 5034 (DIN 5034 part 2, CIE Publication No 22) γηα ηελ 

πεξηνρή ηεο Βνχιαο. Γηα φιεο ηηο αίζνπζεο εηζήρζεζαλ ηα απαξαίηεηα γεσκεηξηθά δεδνκέλα θαη νη 

αληίζηνηρεο νπηηθέο ηδηφηεηεο ησλ εζσηεξηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θάζε ρψξνπ (αλαθιαζηηθφηεηεο 

ηνίρσλ, δηαπεξαηφηεηεο παινπηλάθσλ, θιπ) αιιά θαη ησλ αληίζηνηρσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ν ζσζηφο πξνζαλαηνιηζκφο. ηα παξαξηήκαηα ηεο 

ελεξγεηαθήο κειέηεο παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα γηα θάζε ηππηθφ ρψξν. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ρξφλνπ ηεο εκέξαο πνπ ζα απαηηείηαη ηερλεηφο 

θσηηζκφο ή αιιηψο γηα ηελ θαηαλάισζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 

παξαθάησ δεδνκέλα (RELUX): 

 Μέζνο ζπληειεζηήο DF (Daylight Factor) αλά αίζνπζα 

 Απαηηνχκελε ζηάζκε θσηηζκνχ = 400 lux 

 Ζκεξήζην θαη εηήζην σξάξην ιεηηνπξγίαο 

 Ζ πηζαλφηεηα ειηνθάλεηαο (Sun probability) ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο 

 

Πίλαθαο 31 Μεληαία πηζαλφηεηα ειηνθάλεηαο (Sun probability) ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο 

Μήλαο 
Πηζαλόηεηα 
ειηνθάλεηαο 

Μήλαο 
Πηζαλόηεηα 
ειηνθάλεηαο 

Ηαλνπάξηνο 44 Ηνχιηνο 90 

Φεβξνπάξηνο 50 Αχγνπζηνο 85 

Μάξηηνο 41 επηέκβξηνο 70 

Απξίιηνο 55 Οθηψβξηνο 52 

Μάηνο 78 Ννέκβξηνο 50 

Ηνχληνο 87 Γεθέκβξηνο 48 

 

Ο αηζζεηήξαο θσηηζκνχ ξπζκίδεη ηε ζηάζκε ηερλεηνχ θσηηζκνχ ρσξίο λα ηε κεδελίδεη πνηέ 

αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε επάξθεηαο θπζηθνχ θσηηζκνχ νπφηε ν ηερλεηφο θσηηζκφο κεηψλεηαη 

ζην 15% ηεο ηζρχνο ησλ ιακπηήξσλ. Ζ απφδνζε θαη ιεηηνπξγία ηέηνησλ ζπζηεκάησλ έρεη κεηξεζεί 
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ζην Δξγαζηήξην Φσηνηερλίαο ηνπ ΔΜΠ. Ζ ζπλεηζθνξά απηή έρεη ππνινγηζηεί ζηελ ζπλνιηθή 

θαηαλάισζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ. 

 

8.1.1 2ν λεπηαγσγείν Βνύιαο 

 

 

  

Δηθόλα 8.1 Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ κνληέινπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ 

 

Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο έρεη ππνινγηζηεί γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε αιιά θαη γηα ηελ 

πξνηεηλφκελε. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 32. 

 

Πίλαθαο 32 Πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ κε ρξήζε απηφλνκσλ αηζζεηήξσλ 
θσηηζκνχ 

Υώξνο 
πληειεζηήο 

DF 

Πνζνζηό 

εμνηθνλόκεζεο 
ελέξγεηαο 

Τθηζηάκελε 

θαηάζηαζε 
ηερλεηνύ 

θσηηζκνύ 

(W) 

*Ηζνδύλακε 

ηζρύο 
ιεηηνπξγίαο 

ζπζηήκαηνο κε 

αηζζεηήξεο 
θσηηζκνύ 

(W) 

Πξνηεηλόκελε 

θαηάζηαζε 
ηερλεηνύ 

θσηηζκνύ 

(W) 

**Ηζνδύλακε 

ηζρύο 
ιεηηνπξγίαο 

ζπζηήκαηνο κε 

αηζζεηήξεο 
θσηηζκνύ 

 (W) 

1 1,47 38,11% 1.440 891 475,2 294 

2 - - 200 200 46 46 

3 - - 200 200 46 46 

4 - - 200 200 46 46 

5 3,09 80,62% 1.620 314 475,2 92 

6 - - 800 800 184 184 

7 3,16 81,13% 1.620 306 475,2 90 

8 5,5 84,87% 630 95 475,2 72 

ύλνιν 6.710 3.006 2.222,80 870 

* ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηερλεηνχ θσηηζκνχ 

** ηελ πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ηερλεηνχ θσηηζκνχ 

 

Σα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά νθέιε φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνηεηλφκελε δξάζε είλαη ηα 

παξαθάησ: 

ύγθξηζε κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηερλεηνύ θσηηζκνύ θαη ηνπνζέηεζε ησλ 
αηζζεηήξσλ ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε: 

Εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

Ζ πθηζηάκελε ηζρχο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 6.710 W, ελψ ε ηζνδχλακε ηζρχο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

κε ηε ρξήζε αηζζεηήξσλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ είλαη 3.006 W. χκθσλα κε 

ην σξάξην ιεηηνπξγίαο (εξγάζηκεο κέξεο, 8:00-16:00, εθηφο Ηνπιίνπ, Αχγνπζηνπ, 15κεξν 

Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα, 1.584h) έρνπκε: 

Ηζρχο πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ηερλεηνχ θσηηζκνχ · Ώξεο ιεηηνπξγίαο = 6.710 W · 1.584 h = 
10.629 kWh 
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Ηζνδχλακε ηζρχο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ · Ώξεο ιεηηνπξγίαο = 3.006 W · 1.584 h = 
4.762 kWh 

Ζ εηήζηα Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο ιφγσ ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ είλαη: 

ΔΞΔθθ = (6.710 W-3.006 W) · 1.584 h =5.867 kWh 

κε πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο 55,20%. 

Ζ αληίζηνηρε εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο είλαη: 

ΔΞΔθθ πξσηνγελήο = ΔΞΔθθ : 0,37 = 15.857 kWh 

φπνπ εΖ =0,37 ν βαζκφο απφδνζεο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Εθπνκπέο CO2 

χκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ νη εθπνκπέο CO2 είλαη: 

mCO2 πξηλ = Qει  ·Fζηαζκνχ = (6.710 W · 1584 h)  ·0,85 kg/kWh = 9.035 kg 

φπνπ Fζηαζκνχ =0,85kg ξχπνπ/kWh γηα πεξηνρέο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

χκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ νη εθπνκπέο CO2 ζα είλαη: 

mCO2 κεηά = Qει  ·Fζηαζκνχ = (3.006 W · 1584 h)  ·0,85 kg/kWh = 4.048 kg 

φπνπ Fζηαζκνχ =0,85 kg ξχπνπ/kWh γηα πεξηνρέο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

κε πνζνζηφ κείσζεο 55,20% θαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαηά 4.987 kg 

Οπφηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα έρνπκε ζπλνπηηθά:  

 

Πίλαθαο 33 Δηήζηα θαηαλάισζε ηειηθήο ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ ζε kWh, εηήζηα εμνηθνλφκεζε 
ελέξγεηαο ζε KWh θαη εηήζην πνζνζηφ κείσζεο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο (χγθξηζε κε ηελ 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηερλεηνχ θσηηζκνχ θαη ηνπνζέηεζε ησλ αηζζεηήξσλ ζηελ πθηζηάκελε 
θαηάζηαζε) 

 ΦΤΗΚΟ 
ΦΧΣΗΜΟ 

(ειεθηξηζκφο) 

Δηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο 
(kWh) 

10.629 

Δηήζηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 
(kWh) 

5.867 

Πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 
(%) 

55,20 

 

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, ε ρξήζε αηζζεηήξσλ ζχδεπμεο 

ηερλεηνχ/ θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ έλαπζεο νδεγεί ζε κία εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθή εηήζηα εμνηθνλφκεζε θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ ηεο ηάμεο ηνπ 55,20%. 

πλεπψο, πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο, ε νπνία ζα νδεγήζεη ηειηθά ζε 

κία εηήζηα εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ίζεο κε 15.857 kWh. 

ύγθξηζε κε ηελ πξνηεηλόκελε θαηάζηαζε ηερλεηνύ θσηηζκνύ θαη ηνπνζέηεζε ησλ 
αηζζεηήξσλ ζηελ πξνηεηλόκελε θαηάζηαζε: 

Εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

Ζ πξνηεηλφκελε ηζρχο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 2.222,80 W, ελψ ε ηζνδχλακε ηζρχο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ κε ηε ρξήζε αηζζεηήξσλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ είλαη 870 W. 

χκθσλα κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο (εξγάζηκεο κέξεο, 8:00-16:00, εθηφο Ηνπιίνπ, Αχγνπζηνπ, 

15κεξν Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα, 1584 h) έρνπκε: 

Ηζρχο πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο ηερλεηνχ θσηηζκνχ · Ώξεο ιεηηνπξγίαο = 2.222,8 W · 1584 h = 
3.521 kWh 

Ηζνδχλακε ηζρχο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ · Ώξεο ιεηηνπξγίαο = 870 W · 1584 h = 1.378 
kWh 
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Ζ εηήζηα ΔΞνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο ιφγσ ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ είλαη: 

ΔΞΔθθ = (2.222,80 W -870 W) · 1584 h =2.143 kWh 

κε πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο 60,86%. 

Ζ αληίζηνηρε εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο είλαη: 

ΔΞΔθθ πξσηνγελήο = ΔΞΔθθ : 0,37 = 5.792 kWh 

φπνπ εΖ =0,37 ν βαζκφο απφδνζεο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Εθπνκπέο CO2 

χκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ νη εθπνκπέο CO2 είλαη: 

mCO2 πξηλ = Qει  ·Fζηαζκνχ = (2.222,80W · 1584h)  ·0,85 kg/kWh = 2.993 kg 

φπνπ Fζηαζκνχ =0,85 kg ξχπνπ/kWh γηα πεξηνρέο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

χκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ νη εθπνκπέο CO2 ζα είλαη: 

mCO2 κεηά = Qει  ·Fζηαζκνχ = (870 W · 1584 h)  ·0,85 kg/kWh = 1.171 kg 

φπνπ Fζηαζκνχ =0,85kg ξχπνπ/kWh γηα πεξηνρέο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

κε πνζνζηφ κείσζεο 60,86% θαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαηά 4.922 kg 

Χξόλνο απνπιεξωκήο πξνηεηλόκελεο δξάζεο 

Όπσο παξνπζηάδεηαη ζηηο πξνζθνξέο ην θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο εθκεηάιιεπζεο θπζηθνχ 

θσηηζκνχ γηα ην 2
ν
 λεπηαγσγείν είλαη 1.256,15€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

Ζ πιεξσκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γίλεηαη κε ην ηηκνιφγην Γ22 ηεο ΓΔΖ (0,11529 €/kWh 

γηα φιεο ηηο kWh +13%ΦΠΑ = 0,1303 €/kWh). χκθσλα κε ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ην πνζφ 

πνπ εμνηθνλνκείηαη εηεζίσο είλαη: 

Δηήζην πνζό εμνηθνλόκεζεο = ΔΞΔθθ  ·Σηκή kWh  = 

   = 2.143 kWh/y · 0,1303 €/kWh  = 280€/y 

Άξα: 

Υξόλνο απνπιεξσκήο πξνηεηλόκελεο δξάζεο = 1.256,15€ / 280€/y = 4,49 έηε 

Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο αλά θφζηνο επέλδπζεο είλαη: 

2.143 kWh / 1.256,15€ = 1,706 kWh/€ 

 

Πίλαθαο 34 Δηήζηα θαηαλάισζε ηειηθήο ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ ζε kWh, εηήζηα εμνηθνλφκεζε 
ελέξγεηαο ζε kWh θαη εηήζην πνζνζηφ κείσζεο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο (χγθξηζε κε ηελ 
πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ηερλεηνχ θσηηζκνχ θαη ηνπνζέηεζε ησλ αηζζεηήξσλ ζηελ πξνηεηλφκελε 

θαηάζηαζε) 
 ΦΤΗΚΟ 

ΦΧΣΗΜΟ 
(ειεθηξηζκφο) 

Δηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο 
(kWh) 

3.521 

Δηήζηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 
(kWh) 

2.143 

Πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 
(%) 

60,86 

 

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, ε ρξήζε αηζζεηήξσλ ζχδεπμεο 

ηερλεηνχ/ θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ έλαπζεο νδεγεί ζε κία εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθή εηήζηα εμνηθνλφκεζε θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ ηεο ηάμεο ηνπ 60,86%. 

πλεπψο, πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο, ε νπνία ζα νδεγήζεη ηειηθά ζε 

κία εηήζηα εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ίζεο κε 5.792 kWh. 
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8.1.2 2ν δεκνηηθό Βνύιαο 

 

 

Δηθόλα 8.2 Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ κνληέινπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ 

 

Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο έρεη ππνινγηζηεί γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε αιιά θαη γηα ηελ 

πξνηεηλφκελε. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 35 θαη 36. 

 

Πίλαθαο 35 Πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ κε ρξήζε απηφλνκσλ αηζζεηήξσλ 
θσηηζκνχ(ηζφγεην) 

Υώξνο 
πληειεζηήο 

DF 

Πνζνζηό 

εμνηθνλόκεζεο 
ελέξγεηαο 

Τθηζηάκελε 

θαηάζηαζε 

ηερλεηνύ 
θσηηζκνύ 

(W) 

*Ηζνδύλακε 

ηζρύο 
ιεηηνπξγίαο 

ζπζηήκαηνο κε 
αηζζεηήξεο 
θσηηζκνύ 

(W) 

Πξνηεηλόκελε 

θαηάζηαζε 

ηερλεηνύ 
θσηηζκνύ 

(W) 

**Ηζνδύλακε 

ηζρύο 
ιεηηνπξγίαο 

ζπζηήκαηνο κε 
αηζζεηήξεο 
θσηηζκνύ 

(W) 

Α1 1,72 34,05 1.440 949,68 712,8 470,09 

Α2 2,9 68,24 1.080 343,01 475,2 150,92 

Α3 - - 270 270,00 118,8 118,80 

Α4 4,56 80,18 270 53,51 118,8 23,55 

Α5 - - 400 400,00 92 92,00 

Α6 3,85 77,58 270 60,53 118,8 26,63 

Α7 - - 600 600,00 138 138,00 

Α8 - - 180 180,00 171,6 171,60 

Α9 0,65 - 1.620 1.620,00 1.663,2 1663,20 

Α10 
- - 960 960,00 368 368,00 

- - 200 200,00 46 46,00 

Α11 10,3 84,06 180 28,69 85,8 13,68 

Α12 1,65 33,32 1.080 720,14 475,2 316,86 

Α13 2,17 43,47 1.080 610,52 475,2 268,63 

Α14 0,77 - 540 540,00 475,2 475,20 

Α15 - - 400 400,00 92 92,00 

Α16 - - 400 400,00 92 92,00 

Α17 - - 200 200,00 46 46,00 

Α18 1,68 33,63 1.080 716,80 475,2 315,39 

Α19 2,43 55,45 1.080 481,14 475,2 211,70 

A20 1,4 29,71 1.080 759,13 475,2 334,02 

Α21 - - 1.080 1.080,00 475,2 475,20 

Α22 - - 540 540,00 257,4 257,40 

A23 5,7 82,11 360 64,40 171,6 30,70 

ύλνιν 16.390 12.177,57 8.094,40 6.197,58 

* ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηερλεηνχ θσηηζκνχ 

** ηελ πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ηερλεηνχ θσηηζκνχ 
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Πίλαθαο 36 Πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ κε ρξήζε απηφλνκσλ αηζζεηήξσλ 
θσηηζκνχ(α’ φξνθνο) 

Υώξνο 
πληειεζηήο 

DF 

Πνζνζηό 

εμνηθνλόκεζεο 
ελέξγεηαο 

Τθηζηάκελε 

θαηάζηαζε 
ηερλεηνύ 

θσηηζκνύ 

(W) 

*Ηζνδύλακε 

ηζρύο 
ιεηηνπξγίαο 

ζπζηήκαηνο κε 

αηζζεηήξεο 
θσηηζκνύ 

(W) 

Πξνηεηλόκελε 

θαηάζηαζε 
ηερλεηνύ 

θσηηζκνύ 

(W) 

**Ηζνδύλακε 

ηζρύο 
ιεηηνπξγίαο 

ζπζηήκαηνο κε 

αηζζεηήξεο 
θσηηζκνύ 

(W) 

b1 1,36 37,06 1.080 679,75 475,2 299,09 

b2 1,05 31,93 1.080 735,16 475,2 323,47 

b3 0,98 29,89 1.080 757,19 475,2 333,16 

b4 3,1 79,98 1.080 216,22 475,2 95,14 

b5 1,5 38,42 3.420 2106,04 2257,2 1.389,98 

b6 3,4 82,35 1.440 254,16 772,2 136,29 

b7 1,13 33,70 1.080 716,04 475,2 315,06 

b8 1,98 51,37 1.080 525,20 475,2 231,09 

b9 1,47 38,11 1.080 668,41 475,2 294,10 

b10 1,39 37,46 1080 675,43 475,2 297,19 

b11 5,1 84,79 540 82,13 356,4 54,21 

ύλνιν 14.040 7.415,73 7.187,4 3.768,78 

ύλνιν ηζνγείνπ θαη α’ νξόθνπ 30.430 19.593,3 15.281,8 9.966,36 

* ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηερλεηνχ θσηηζκνχ 

** ηελ πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ηερλεηνχ θσηηζκνχ 

 

Σα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά νθέιε φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνηεηλφκελε δξάζε είλαη ηα 

παξαθάησ: 

ύγθξηζε κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηερλεηνύ θσηηζκνύ θαη ηνπνζέηεζε ησλ 
αηζζεηήξσλ ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε: 

Εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

Ζ πθηζηάκελε ηζρχο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη  30.430W, ελψ ε ηζνδχλακε ηζρχο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ κε ηε ρξήζε αηζζεηήξσλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ είλαη 19.593,3 W. 

χκθσλα κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο (εξγάζηκεο κέξεο, 8:00-16:00, εθηφο Ηνπιίνπ, Αχγνπζηνπ, 

15κεξν Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα, 1.584h) έρνπκε: 

Ηζρχο πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ηερλεηνχ θσηηζκνχ · Ώξεο ιεηηνπξγίαο = 30.430W · 1.584 h = 
48.201,12 kWh 

Ηζνδχλακε ηζρχο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ · Ώξεο ιεηηνπξγίαο = 19.593,3 W · 1.584 h = 
31.035,79 kWh 

Ζ εηήζηα ΔΞνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο ιφγσ ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ είλαη: 

ΔΞΔθθ = (30.430 W-19.593,3 W) · 1.584 h =17.165,33 kWh 

κε πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο 35,61%. 

Ζ αληίζηνηρε εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο είλαη: 

ΔΞΔθθ πξσηνγελήο = ΔΞΔθθ : 0,37 = 46.392,78 kWh 

φπνπ εΖ =0,37 ν βαζκφο απφδνζεο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Εθπνκπέο CO2 

χκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ νη εθπνκπέο CO2 είλαη: 

mCO2 πξηλ = Qει  ·Fζηαζκνχ = (30.430 W · 1.584 h)  ·0,85 kg/kWh = 40.971 kg 

φπνπ Fζηαζκνχ =0,85kg ξχπνπ/kWh γηα πεξηνρέο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο 
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χκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ νη εθπνκπέο CO2 ζα είλαη: 

mCO2 κεηά = Qει  ·Fζηαζκνχ = (19.593,3 W · 1584 h)  ·0,85 kg/kWh = 26.380 kg 

φπνπ Fζηαζκνχ =0,85 kg ξχπνπ/kWh γηα πεξηνρέο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο 

κε πνζνζηφ κείσζεο 35,61% θαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαηά 14.591 kg 

Οπφηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα έρνπκε ζπλνπηηθά:  

 

Πίλαθαο 37 Δηήζηα θαηαλάισζε ηειηθήο ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ ζε kWh, εηήζηα εμνηθνλφκεζε 
ελέξγεηαο ζε kWh θαη εηήζην πνζνζηφ κείσζεο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο (χγθξηζε κε ηελ 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηερλεηνχ θσηηζκνχ θαη ηνπνζέηεζε ησλ αηζζεηήξσλ ζηελ πθηζηάκελε 
θαηάζηαζε) 

 ΦΤΗΚΟ 
ΦΧΣΗΜΟ 

(ειεθηξηζκφο) 

Δηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο 
(kWh) 

48.201,12 

Δηήζηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 
(kWh) 

17.165,33 

Πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 
(%) 

35,61 

 

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, ε ρξήζε αηζζεηήξσλ ζχδεπμεο 

ηερλεηνχ/ θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ έλαπζεο νδεγεί ζε κία εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθή εηήζηα εμνηθνλφκεζε θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ ηεο ηάμεο ηνπ 51,00%. 

πλεπψο, πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο, ε νπνία ζα νδεγήζεη ηειηθά ζε 

κία εηήζηα εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ίζεο κε 46.392,78 kWh. 

ύγθξηζε κε ηελ πξνηεηλόκελε θαηάζηαζε ηερλεηνύ θσηηζκνύ θαη ηνπνζέηεζε ησλ 
αηζζεηήξσλ ζηελ πξνηεηλόκελε θαηάζηαζε: 

Εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

Ζ πξνηεηλφκελε ηζρχο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 15.281,8 W, ελψ ε ηζνδχλακε ηζρχο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ κε ηε ρξήζε αηζζεηήξσλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ είλαη 

9966,36 W. χκθσλα κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο (εξγάζηκεο κέξεο, 8:00-16:00, εθηφο Ηνπιίνπ, 

Αχγνπζηνπ, 15κεξν Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα, 1.584 h) έρνπκε: 

Ηζρχο πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο ηερλεηνχ θσηηζκνχ · Ώξεο ιεηηνπξγίαο = 15.281,8 W · 1.584 h = 
24.206,37 kWh 

Ηζνδχλακε ηζρχο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ · Ώξεο ιεηηνπξγίαο = 9.966,36 W · 1.584 h = 
15.786,71 kWh 

Ζ εηήζηα ΔΞνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο ιφγσ ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ είλαη: 

ΔΞΔθθ = (15.281,8 W -9.966,36 W) · 1.584 h =8.419,66 kWh 

κε πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο 34,78%. 

Ζ αληίζηνηρε εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο είλαη: 

ΔΞΔθθ πξσηνγελήο = ΔΞΔθθ : 0,37 = 22.755,84 kWh 

φπνπ εΖ =0,37 ν βαζκφο απφδνζεο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Εθπνκπέο CO2 

χκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ νη εθπνκπέο CO2 είλαη: 

mCO2 πξηλ = Qει  ·Fζηαζκνχ = (15.281,8W · 1584h)  ·0,85 kg/kWh = 20.575 kg 

φπνπ Fζηαζκνχ =0,85 kg ξχπνπ/kWh γηα πεξηνρέο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο 
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χκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ νη εθπνκπέο CO2 ζα είλαη: 

mCO2 κεηά = Qει  ·Fζηαζκνχ = (9966,36 W · 1584 h)  ·0,85 kg/kWh = 13.418,7 kg 

φπνπ Fζηαζκνχ =0,85kg ξχπνπ/kWh γηα πεξηνρέο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο 

κε πνζνζηφ κείσζεο 34,78% θαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαηά 7.156,3 kg 

Χξόλνο απνπιεξωκήο πξνηεηλόκελεο δξάζεο 

Όπσο παξνπζηάδεηαη ζηηο πξνζθνξέο ην θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο εθκεηάιιεπζεο θπζηθνχ 

θσηηζκνχ γηα ην 2
ν
 δεκνηηθφ είλαη 7.536,89€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

Ζ πιεξσκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γίλεηαη κε ην ηηκνιφγην Γ22 ηεο ΓΔΖ (0,11529 €/kWh 

γηα φιεο ηηο kWh +13%ΦΠΑ = 0,1303 €/kWh). χκθσλα κε ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ην πνζφ 

πνπ εμνηθνλνκείηαη εηεζίσο είλαη: 

Δηήζην πνζό εμνηθνλόκεζεο = ΔΞΔθθ  ·Σηκή kWh  = 

   = 8.419,66 kWh/y · 0,1303 €/kWh  = 1.097€/y 

Άξα: 

Υξόλνο απνπιεξσκήο πξνηεηλόκελεο δξάζεο = 7.536,89 € / 1.097€/y = 6,87 έηε 

Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο αλά θφζηνο επέλδπζεο είλαη: 

8.419,66 kWh / 7.536,89 € = 1,117 kWh/€ 

Οπφηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα έρνπκε ζπλνπηηθά:  

 

Πίλαθαο 38 Δηήζηα θαηαλάισζε ηειηθήο ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ ζε kWh, εηήζηα εμνηθνλφκεζε 
ελέξγεηαο ζε kWh θαη εηήζην πνζνζηφ κείσζεο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο (χγθξηζε κε ηελ 
πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ηερλεηνχ θσηηζκνχ θαη ηνπνζέηεζε ησλ αηζζεηήξσλ ζηελ πξνηεηλφκελε 

θαηάζηαζε) 
 ΦΤΗΚΟ 

ΦΧΣΗΜΟ 
(ειεθηξηζκφο) 

Δηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο 
(kWh) 

24.206,37 

Δηήζηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 
(kWh) 

8.419,66 

Πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 
(%) 

34,78 

 

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, ε ρξήζε αηζζεηήξσλ ζχδεπμεο 

ηερλεηνχ/ θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ έλαπζεο νδεγεί ζε κία εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθή εηήζηα εμνηθνλφκεζε θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ ηεο ηάμεο ηνπ 34,78%. 

πλεπψο, πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο, ε νπνία ζα νδεγήζεη ηειηθά ζε 

κία εηήζηα εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ίζεο κε 22.755,84 kWh. 
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8.1.3 2ν ιύθεην Βνύιαο 

Δηθόλα 8.3 Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ κνληέινπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ 

 

Ο ππνινγηζκφο ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο έρεη ππνινγηζηεί θαη γηα ηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε θπζηθνχ θσηηζκνχ αιιά θαη γηα ηελ πξνηεηλφκελε. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

 

Πίλαθαο 39 Πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ κε ρξήζε απηφλνκσλ αηζζεηήξσλ 
θσηηζκνχ (Α επίπεδν) 

Α Δπίπεδν 

2
νο

 Όξνθνο 

πληειεζηήο 

DF 

Πνζνζηό 

εμνηθνλόκεζεο 
ελέξγεηαο 

Τθηζηάκελε 

θαηάζηαζε 
ηερλεηνύ 

θσηηζκνύ 

(W) 

*Ηζνδύλακε 

ηζρύο 
ιεηηνπξγίαο 

ζπζηήκαηνο κε 

αηζζεηήξεο 
θσηηζκνύ 

(W) 

Πξνηεηλόκελε 

θαηάζηαζε 
ηερλεηνύ 

θσηηζκνύ 

(W) 

**Ηζνδύλακε 

ηζρύο 
ιεηηνπξγίαο 

ζπζηήκαηνο κε 

αηζζεηήξεο 
θσηηζκνύ 

(W) 

Α.1 6,3 82,56 810 141,26 343,2 59,85 

Α.2 3 69,97 1.080 324,32 475,2 142,70 

Α.3 6,3 82,56 810 141,26 343,2 59,85 

Α.4 2,7 62,90 810 300,51 475,2 176,30 

Α.5 5,9 82,24 585 103,90 475,2 84,40 

Α.6 WC 2,43 - 300 300 69 69 

Α.7 WC 1,4 - 300 300 69 69 

Α.8 5,9 82,24 810 143,86 343,2 60,95 

Α.9 3 69,97 810 243,24 343,2 103,06 

ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ - - 540 540 237,6 237,60 

ΤΝΟΛΟ 6.855 2.538,36 3.174 1.062,72 

* ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηερλεηνχ θσηηζκνχ 

** ηελ πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ηερλεηνχ θσηηζκνχ 

 

Πίλαθαο 40 Πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ κε ρξήζε απηφλνκσλ αηζζεηήξσλ 
θσηηζκνχ (Β θαη Γ επίπεδν) 

Β Δπίπεδν 

1
νο

 Όξνθνο 

πληειεζηήο 

DF 

Πνζνζηό 

εμνηθνλόκεζεο 
ελέξγεηαο 

Τθηζηάκελε 
θαηάζηαζε 

ηερλεηνύ 
θσηηζκνύ 

(W) 

*Ηζνδύλακε 

ηζρύο 
ιεηηνπξγίαο 

ζπζηήκαηνο κε 
αηζζεηήξεο 
θσηηζκνύ 

(W) 

Πξνηεηλόκελε 
θαηάζηαζε 

ηερλεηνύ 
θσηηζκνύ 

(W) 

**Ηζνδύλακε 

ηζρύο 
ιεηηνπξγίαο 

ζπζηήκαηνο κε 
αηζζεηήξεο 
θσηηζκνύ 

(W) 

Β.1 5,9 82,24 810 143,86 343,2 60,95 

Β.2 2,8 66,00 1.080 367,20 475,2 161,57 

Β.3 5,9 82,24 810 143,86 343,2 60,95 

Β.4 3,2 72,66 810 221,45 343,2 93,83 

Β.5 6,2 82,48 810 141,91 343,2 60,13 

Β.6 WC  -  - 300 300 69 69 

Β.7 WC  -  - 300 300 69 69 
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(πλέρεηα πίλαθα 40) 

Β Δπίπεδν 

1
νο

 Όξνθνο 

πληειεζηήο 

DF 

Πνζνζηό 

εμνηθνλόκεζεο 

ελέξγεηαο 

Τθηζηάκελε 

θαηάζηαζε 
ηερλεηνύ 
θσηηζκνύ 

(W) 

*Ηζνδύλακε 

ηζρύο 

ιεηηνπξγίαο 
ζπζηήκαηνο κε 

αηζζεηήξεο 

θσηηζκνύ 

(W) 

Πξνηεηλόκελε 

θαηάζηαζε 
ηερλεηνύ 
θσηηζκνύ 

(W) 

**Ηζνδύλακε 

ηζρύο 

ιεηηνπξγίαο 
ζπζηήκαηνο κε 

αηζζεηήξεο 

θσηηζκνύ 

(W) 

Β.8 3,8 77,28 540 122,69 171,6 38,99 

Β.9 2,9 68,24 810 257,26 343,2 109,00 

Β.10 2,03 41,08 270 159,08 171,6 101,11 

Β.11 WC  - - 100 100 23 23 

ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ  - -  900 900 396 396 

ΤΝΟΛΟ 7.540 3.157,31 3.091,4 3.157,31 

Γ Δπίπεδν 

Ζκη-ηζόγεην 

Γ.1 5 81,11 810 153,01 343,2 64,83 

Γ.2 2,9 68,24 1080 343,01 475,2 150,92 

Γ.3 5 81,11 810 153,01 343,2 64,83 

Γ.4 1,57 32,39 810 547,64 343,2 232,04 

Γ.5 1,09 21,32 810 637,31 343,2 270,03 

Γ.6 WC -  - 300 300 69 69 

Γ.7 WC -  - 300 300 69 69 

Γ.8 ΛΔΒΖΣΑ   - 100 100 23 23 

Γ.9 1,45 28,92 810 575,75 343,2 243,95 

ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ - - 720 720 316,8 316,80 

ΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚ
Α - - 1250 1250 308 308 

ΚΑΛΔ  - - 200 200 46 46 

ΤΝΟΛΟ 6.550 5.279,72 3.023 1.858,40 

ΤΝΟΛΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 22.395 10.975,39 9.288,40 4.164,65 

* ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηερλεηνχ θσηηζκνχ 

** ηελ πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ηερλεηνχ θσηηζκνχ 

 

Σα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά νθέιε φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνηεηλφκελε δξάζε είλαη ηα 

παξαθάησ: 

ύγθξηζε κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηερλεηνύ θσηηζκνύ θαη ηνπνζέηεζε ησλ 
αηζζεηήξσλ ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε: 

Εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

Ζ πθηζηάκελε ηζρχο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 22.395 W, ελψ ε ηζνδχλακε ηζρχο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ κε ηε ρξήζε αηζζεηήξσλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ είλαη 10.975,39W. 

χκθσλα κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο (εξγάζηκεο κέξεο, 8:00-16:00, εθηφο Ηνπιίνπ, Αχγνπζηνπ, 

15κεξν Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα, 1.584h) έρνπκε: 

Ηζρχο πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ηερλεηνχ θσηηζκνχ · Ώξεο ιεηηνπξγίαο = 22.395 W · 1.584h = 
35.474 kWh 

Ηζνδχλακε ηζρχο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ · Ώξεο ιεηηνπξγίαο = 10.975,39W · 1.584h = 
17.385 kWh 

Ζ εηήζηα ΔΞνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο ιφγσ ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ είλαη: 

ΔΞΔθθ = (22.395W-10.975,39W) · 1.584h =18.089 kWh 

κε πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο 51,00%. 
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Ζ αληίζηνηρε εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο είλαη: 

ΔΞΔθθ πξσηνγελήο = ΔΞΔθθ : 0,37 = 48.889 kWh 

φπνπ εΖ =0,37 ν βαζκφο απφδνζεο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Εθπνκπέο CO2 

χκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ νη εθπνκπέο CO2 είλαη: 

mCO2 πξηλ = Qει  ·Fζηαζκνχ = (22.395W · 1.584h)  ·0,85kg/kWh = 30.152kg 

φπνπ Fζηαζκνχ =0,85kg ξχπνπ/kWh γηα πεξηνρέο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο 

χκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ νη εθπνκπέο CO2 ζα είλαη: 

mCO2 κεηά = Qει  ·Fζηαζκνχ = (10975.39W · 1584h)  ·0,85kg/kWh = 14.777 kg 

φπνπ Fζηαζκνχ =0,85kg ξχπνπ/kWh γηα πεξηνρέο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο 

κε πνζνζηφ κείσζεο 51,00% θαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαηά 15.375 kg 

Οπφηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα έρνπκε ζπλνπηηθά:  

 

Πίλαθαο 41 Δηήζηα θαηαλάισζε ηειηθήο ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ ζε kWh, εηήζηα εμνηθνλφκεζε 
ελέξγεηαο ζε KWh θαη εηήζην πνζνζηφ κείσζεο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο (χγθξηζε κε ηελ 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηερλεηνχ θσηηζκνχ θαη ηνπνζέηεζε ησλ αηζζεηήξσλ ζηελ πθηζηάκελε 
θαηάζηαζε) 

 ΦΤΗΚΟ 
ΦΧΣΗΜΟ 

(ειεθηξηζκφο) 

Δηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο 
(kWh) 

35.474 

Δηήζηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 
(kWh) 

18.089 

Πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 
(%) 

51,00 

 

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, ε ρξήζε αηζζεηήξσλ ζχδεπμεο 

ηερλεηνχ/ θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ έλαπζεο νδεγεί ζε κία εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθή εηήζηα εμνηθνλφκεζε θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ ηεο ηάμεο ηνπ 51,00%. 

πλεπψο, πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο, ε νπνία ζα νδεγήζεη ηειηθά ζε 

κία εηήζηα εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ίζεο κε 48.889 kWh. 

ύγθξηζε κε ηελ πξνηεηλόκελε θαηάζηαζε ηερλεηνύ θσηηζκνύ θαη ηνπνζέηεζε ησλ 
αηζζεηήξσλ ζηελ πξνηεηλόκελε θαηάζηαζε: 

Εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

Ζ πξνηεηλφκελε ηζρχο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 9.288,40W, ελψ ε ηζνδχλακε ηζρχο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ κε ηε ρξήζε αηζζεηήξσλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ είλαη 

4.164,65W. χκθσλα κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο (εξγάζηκεο κέξεο, 8:00-16:00, εθηφο Ηνπιίνπ, 

Αχγνπζηνπ, 15κεξν Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα, 1.584h) έρνπκε: 

Ηζρχο πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο ηερλεηνχ θσηηζκνχ · Ώξεο ιεηηνπξγίαο = 9.288,4W · 1.584h = 
14.713 kWh 

Ηζνδχλακε ηζρχο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ · Ώξεο ιεηηνπξγίαο = 4.164,65W · 1.584h = 
6.597 kWh 

Ζ εηήζηα ΔΞνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο ιφγσ ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ είλαη: 

ΔΞΔθθ = (9.288.4W -4.164,65W) · 1584h =8.116 kWh 

κε πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο 55,16%. 
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Ζ αληίζηνηρε εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο είλαη: 

ΔΞΔθθ πξσηνγελήο = ΔΞΔθθ : 0,37 = 21.935 kWh 

φπνπ εΖ =0,37 ν βαζκφο απφδνζεο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Εθπνκπέο CO2 

χκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ νη εθπνκπέο CO2 είλαη: 

mCO2 πξηλ = Qει  ·Fζηαζκνχ = (9.288,4W · 1.584h)  ·0,85kg/kWh = 12.506 kg 

φπνπ Fζηαζκνχ =0,85kg ξχπνπ/kWh γηα πεξηνρέο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο 

χκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ νη εθπνκπέο CO2 ζα είλαη: 

mCO2 κεηά = Qει  ·Fζηαζκνχ = (4.164,65W · 1.584h)  ·0,85kg/kWh = 5.607 kg 

φπνπ Fζηαζκνχ =0,85kg ξχπνπ/kWh γηα πεξηνρέο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο 

κε πνζνζηφ κείσζεο 55,16% θαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαηά 6.899 kg 

Χξόλνο απνπιεξωκήο πξνηεηλόκελεο δξάζεο 

Όπσο παξνπζηάδεηαη ζηηο πξνζθνξέο ην θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο εθκεηάιιεπζεο θπζηθνχ 

θσηηζκνχ γηα ην 2
ν
 ιχθεην είλαη 6.280,74€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

Ζ πιεξσκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γίλεηαη κε ην ηηκνιφγην Γ22 ηεο ΓΔΖ (0,11529 €/kWh 

γηα φιεο ηηο kWh +13%ΦΠΑ = 0,1303 €/kWh). χκθσλα κε ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ην πνζφ 

πνπ εμνηθνλνκείηαη εηεζίσο είλαη: 

Δηήζην πνζό εμνηθνλόκεζεο = ΔΞΔθθ  ·Σηκή kWh  = 

   = 8.116 kWh/y · 0,1303 €/kWh  = 1.057€/y 

Άξα: 

Υξόλνο απνπιεξσκήο πξνηεηλόκελεο δξάζεο = 6.280,74€ / 1.057€/y = 5,94 έηε 

Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο αλά θφζηνο επέλδπζεο είλαη: 

8.116kWh / 6.280,74€ = 1,292kWh/€ 

Οπφηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα έρνπκε ζπλνπηηθά:  

 

Πίλαθαο 42 Δηήζηα θαηαλάισζε ηειηθήο ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ ζε kWh, εηήζηα εμνηθνλφκεζε 
ελέξγεηαο ζε KWh θαη εηήζην πνζνζηφ κείσζεο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο (χγθξηζε κε ηελ 
πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ηερλεηνχ θσηηζκνχ θαη ηνπνζέηεζε ησλ αηζζεηήξσλ ζηελ πξνηεηλφκελε 

θαηάζηαζε) 
 ΦΤΗΚΟ 

ΦΧΣΗΜΟ 
(ειεθηξηζκφο) 

Δηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο 
(kWh) 

14.713 

Δηήζηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 
(kWh) 

8.116 

Πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 
(%) 

55,16 

 

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, ε ρξήζε αηζζεηήξσλ ζχδεπμεο 

ηερλεηνχ/ θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ έλαπζεο νδεγεί ζε κία εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθή εηήζηα εμνηθνλφκεζε θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ ηεο ηάμεο ηνπ 55,16%. 

πλεπψο, πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο, ε νπνία ζα νδεγήζεη ηειηθά ζε 

κία εηήζηα εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ίζεο κε 21.935 kWh. 
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8.1.4 3ν δεκνηηθό Βνύιαο 

   

Δηθόλα 8.4 Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ κνληέινπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ 

Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο έρεη ππνινγηζηεί γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε αιιά θαη γηα ηελ 
πξνηεηλφκελε. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 43, 44 θαη 45. 

Πίλαθαο 43 Πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ κε ρξήζε απηφλνκσλ αηζζεηήξσλ 
θσηηζκνχ(ηζφγεην) 

Δπίπεδν Α 

Ηζόγεην 

πληειεζηήο 

DF 

Πνζνζηό 

εμνηθνλόκεζε
ο ελέξγεηαο 

Τθηζηάκελε 

θαηάζηαζε 
ηερλεηνύ 

θσηηζκνύ 

(W) 

*Ηζνδύλακε 

ηζρύο 
ιεηηνπξγίαο 
ζπζηήκαηνο 

κε 
αηζζεηήξεο 
θσηηζκνύ 

(W) 

Πξνηεηλόκελε 

θαηάζηαζε 
ηερλεηνύ 

θσηηζκνύ 

(W) 

**Ηζνδύλακε 

ηζρύο 
ιεηηνπξγίαο 

ζπζηήκαηνο κε 

αηζζεηήξεο 
θσηηζκνύ 

(W) 

Α4 ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ A 0,87 - 720 720,00 237,6 237,60 

Α3 ΥΧΛ ΔΗΟΓΟΤ A 0,78 - 540 540,00 475,2 475,20 

Α1 ΑΗΘ.ΠΟΛ.ΥΡΖΔΧΝ_1 A 1,76 34,41 540 354,19 171,6 112,55 

Α2 ΑΗΘ.ΠΟΛ.ΥΡΖΔΧΝ_2 A 1,44 30,46 540 375,52 237,6 165,23 

ύλνιν 2.340 1.989,70 1.122 990,58 

* ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηερλεηνχ θσηηζκνχ 

** ηελ πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ηερλεηνχ θσηηζκνχ 

Πίλαθαο 44 Πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ κε ρξήζε απηφλνκσλ αηζζεηήξσλ 
θσηηζκνχ(α’ φξνθνο) 

Δπίπεδν Β 

1νο όξνθνο 

πληειεζηήο 

DF 

Πνζνζηό 

εμνηθνλόκεζεο 
ελέξγεηαο 

Τθηζηάκελε 

θαηάζηαζε 
ηερλεηνύ 
θσηηζκνύ 

(W) 

*Ηζνδύλακε 

ηζρύο 
ιεηηνπξγίαο 

ζπζηήκαηνο 
κε 

αηζζεηήξεο 

θσηηζκνύ 

(W) 

Πξνηεηλόκελε 

θαηάζηαζε 
ηερλεηνύ 
θσηηζκνύ 

(W) 

**Ηζνδύλακε 

ηζρύο 

ιεηηνπξγίαο 
ζπζηήκαηνο κε 

αηζζεηήξεο 

θσηηζκνύ 

(W) 

Β5 ΓΡ.ΤΛΛΟΓΟΤ B 9,6 83,97 180 28,85 118,8 19,04 

Β4 ΓΡ.Γ-ΝΣΖ B 4,8 80,79 180 34,58 118,8 22,82 

Β6 
ΑΠΟΘ.ΔΠΟΠΣ.ΟΡΓΑΝ.  - - 100 100,00 23 23,00 

Β3 ΠΡΟΘΑΛ.ΓΗΟΗΚΖΖ 
B - - 180 180,00 85,8 85,80 

Β1 ΑΗΘ.ΓΗΓΑΚ.(Β1) 0,92 15,61 810 683,56 475,2 401,02 

Β2 ΑΗΘ.ΓΗΓΑΚ.(B2) 1,02 19,10 810 655,29 475,2 384,44 

Β7 ΓΡ.ΓΑΚΑΛΧΝ B 1,67 33,55 630 418,64 356,4 236,83 

Β8 ΑΗΘ.ΓΗΓΑΚ.(B3) 1,05 20,17 810 646,62 475,2 379,35 

Β9 WC B ΣΑΘΜΖ - - 1.000 1.000,00 230 230,00 

ύλνιν 4.700 3.747,54 2.358,4 1.782,3 



143 

 

Πίλαθαο 45 Πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ κε ρξήζε απηφλνκσλ αηζζεηήξσλ 
θσηηζκνχ(β’ φξνθνο) 

Δπίπεδν Γ 

2νο όξνθνο 

πληειεζηήο 

DF 

Πνζνζηό 

εμνηθνλόκεζεο 
ελέξγεηαο 

Τθηζηάκελε 

θαηάζηαζε 

ηερλεηνύ 
θσηηζκνύ 

(W) 

*Ηζνδύλακε 

ηζρύο 
ιεηηνπξγίαο 
ζπζηήκαηνο 

κε 
αηζζεηήξεο 
θσηηζκνύ 

(W) 

Πξνηεηλόκελε 

θαηάζηαζε 

ηερλεηνύ 
θσηηζκνύ 

(W) 

**Ηζνδύλακε 

ηζρύο 
ιεηηνπξγίαο 

ζπζηήκαηνο κε 
αηζζεηήξεο 
θσηηζκνύ 

(W) 

Γ1 ΑΗΘ.ΓΗΓΑΚ.(Γ1) 0,99 18,18 810 662,74 475,2 388,81 

Γ2 ΑΗΘ.ΓΗΓΑΚ.(Γ2) 1,12 22,24 810 629,86 475,2 369,52 

Γ3 ΑΗΘ.ΦΤ-ΥΖΜΔΗΑ Γ 2,1 44,20 810 451,98 475,2 265,16 

Γ4 ΑΗΘ.ΓΗΓΑΚ.(Γ') Γ 0,89 14,38 810 693,52 475,2 406,87 

Γ5 ΑΗΘ.ΓΗΓΑΚ.(E') Γ 1,15 23,06 810 623,21 475,2 365,62 

Γ6 ΑΗΘ.ΓΗΓΑΚ.(Σ') Γ 1,14 22,76 810 625,64 475,2 367,04 

ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟ Α - - 200 200,00 46 46,00 

ΔΞΧΣΔΡ.ΥΧΡΟΗ - - 1.300 1.300,00 299 299,00 

ύλνιν 6.360 5.186,96 3.196,2 2.508,02 

ύλνιν ηζνγείνπ, α’ νξόθνπ θαη β’ νξόθνπ 13.400 10.924,20 6.676,60 5.280,90 

* ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηερλεηνχ θσηηζκνχ 

** ηελ πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ηερλεηνχ θσηηζκνχ 

 

Σα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά νθέιε φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνηεηλφκελε δξάζε είλαη ηα 

παξαθάησ: 

ύγθξηζε κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηερλεηνύ θσηηζκνύ θαη ηνπνζέηεζε ησλ 
αηζζεηήξσλ ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε: 

Εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

Ζ πθηζηάκελε ηζρχο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη  13.400W, ελψ ε ηζνδχλακε ηζρχο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ κε ηε ρξήζε αηζζεηήξσλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ είλαη 10.924,20 W. 

χκθσλα κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο (εξγάζηκεο κέξεο, 8:00-16:00, εθηφο Ηνπιίνπ, Αχγνπζηνπ, 

15κεξν Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα, 1.584h) έρνπκε: 

Ηζρχο πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ηερλεηνχ θσηηζκνχ · Ώξεο ιεηηνπξγίαο = 13.400W · 1.584 h = 
21.225,6 kWh 

Ηζνδχλακε ηζρχο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ · Ώξεο ιεηηνπξγίαο = 10.924,20 W · 1.584 h = 
17.303,93 kWh 

Ζ εηήζηα ΔΞνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο ιφγσ ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ είλαη: 

ΔΞΔθθ = (13.400 W-10.924,2 W) · 1.584 h =3.921,67 kWh 

κε πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο 18,48%. 

Ζ αληίζηνηρε εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο είλαη: 

ΔΞΔθθ πξσηνγελήο = ΔΞΔθθ : 0,37 = 3.921,67 kWh 

φπνπ εΖ =0,37 ν βαζκφο απφδνζεο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Εθπνκπέο CO2 

χκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ νη εθπνκπέο CO2 είλαη: 

mCO2 πξηλ = Qει  ·Fζηαζκνχ = (13.400 W · 1.584 h)  ·0,85 kg/kWh = 18.041,76 kg 

φπνπ Fζηαζκνχ =0,85kg ξχπνπ/kWh γηα πεξηνρέο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

χκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ νη εθπνκπέο CO2 ζα είλαη: 

mCO2 κεηά = Qει  ·Fζηαζκνχ = (10.924,20 W · 1.584 h)  ·0,85 kg/kWh = 14.708,34 kg 

φπνπ Fζηαζκνχ =0,85 kg ξχπνπ/kWh γηα πεξηνρέο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
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κε πνζνζηφ κείσζεο 18,48% θαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαηά 3.333,42 kg 

Οπφηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα έρνπκε ζπλνπηηθά:  

 

Πίλαθαο 46 Δηήζηα θαηαλάισζε ηειηθήο ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ ζε kWh, εηήζηα εμνηθνλφκεζε 
ελέξγεηαο ζε kWh θαη εηήζην πνζνζηφ κείσζεο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο (χγθξηζε κε ηελ 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηερλεηνχ θσηηζκνχ θαη ηνπνζέηεζε ησλ αηζζεηήξσλ ζηελ πθηζηάκελε 
θαηάζηαζε) 

 ΦΤΗΚΟ 
ΦΧΣΗΜΟ 

(ειεθηξηζκφο) 

Δηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο 
(kWh) 

21.225,6 

Δηήζηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 
(kWh) 

3.921,67 

Πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 
(%) 

18,48 

 

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, ε ρξήζε αηζζεηήξσλ ζχδεπμεο 

ηερλεηνχ/ θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ έλαπζεο νδεγεί ζε κία εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθή εηήζηα εμνηθνλφκεζε θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ ηεο ηάμεο ηνπ 18,48%. 

πλεπψο, πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο, ε νπνία ζα νδεγήζεη ηειηθά ζε 

κία εηήζηα εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ίζεο κε 3.921,67 kWh. 

ύγθξηζε κε ηελ πξνηεηλόκελε θαηάζηαζε ηερλεηνύ θσηηζκνύ θαη ηνπνζέηεζε ησλ 
αηζζεηήξσλ ζηελ πξνηεηλόκελε θαηάζηαζε: 

Εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

Ζ πξνηεηλφκελε ηζρχο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 6.676,60 W, ελψ ε ηζνδχλακε ηζρχο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ κε ηε ρξήζε αηζζεηήξσλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ είλαη 

5.280,90 W. χκθσλα κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο (εξγάζηκεο κέξεο, 8:00-16:00, εθηφο Ηνπιίνπ, 

Αχγνπζηνπ, 15κεξν Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα, 1.584 h) έρνπκε: 

Ηζρχο πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο ηερλεηνχ θσηηζκνχ · Ώξεο ιεηηνπξγίαο = 6.676,60 W · 1.584 h = 
10.575,73 kWh 

Ηζνδχλακε ηζρχο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ · Ώξεο ιεηηνπξγίαο = 5.280,90 W · 1.584 h = 
8.364,95 kWh 

Ζ εηήζηα ΔΞνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο ιφγσ ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ είλαη: 

ΔΞΔθθ = (6.676,60 W -5.280,90 W) · 1.584 h =2.210,79 kWh 

κε πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο 20,90%. 

Ζ αληίζηνηρε εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο είλαη: 

ΔΞΔθθ πξσηνγελήο = ΔΞΔθθ : 0,37 = 5.975,10 kWh 

φπνπ εΖ =0,37 ν βαζκφο απφδνζεο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Εθπνκπέο CO2 

χκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ νη εθπνκπέο CO2 είλαη: 

mCO2 πξηλ = Qει  ·Fζηαζκνχ = (6.676,60W · 1.584h)  ·0,85 kg/kWh = 8.989,37 kg 

φπνπ Fζηαζκνχ =0,85 kg ξχπνπ/kWh γηα πεξηνρέο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο 

χκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ νη εθπνκπέο CO2 ζα είλαη: 

mCO2 κεηά = Qει  ·Fζηαζκνχ = (5.280,90 W · 1.584 h)  ·0,85 kg/kWh = 7.110,20 kg 

φπνπ Fζηαζκνχ =0,85kg ξχπνπ/kWh γηα πεξηνρέο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο 
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κε πνζνζηφ κείσζεο 20,90% θαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαηά 1.879,17 kg 

Χξόλνο απνπιεξωκήο πξνηεηλόκελεο δξάζεο 

Όπσο παξνπζηάδεηαη ζηηο πξνζθνξέο ην θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο εθκεηάιιεπζεο θπζηθνχ 

θσηηζκνχ γηα ην 3
ν
 δεκνηηθφ είλαη 3.533€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

Ζ πιεξσκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γίλεηαη κε ην ηηκνιφγην Γ22 ηεο ΓΔΖ (0,11529 €/kWh 

γηα φιεο ηηο kWh +13%ΦΠΑ = 0,1303 €/kWh). χκθσλα κε ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ην πνζφ 

πνπ εμνηθνλνκείηαη εηεζίσο είλαη: 

Δηήζην πνζό εμνηθνλόκεζεο = ΔΞΔθθ  ·Σηκή kWh  = 

   = 12.860,65  kWh/y · 0,1303 €/kWh  = 1.676€/y 

Άξα: 

Υξόλνο απνπιεξσκήο πξνηεηλόκελεο δξάζεο = 3.533€ / 1.676€/y = 2,11 έηε 

Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο αλά θφζηνο επέλδπζεο είλαη: 

12.860,65 kWh / 3.533€ = 3,64kWh/€ 

Οπφηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα έρνπκε ζπλνπηηθά:  

 

Πίλαθαο 47 Δηήζηα θαηαλάισζε ηειηθήο ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ ζε kWh, εηήζηα εμνηθνλφκεζε 
ελέξγεηαο ζε kWh θαη εηήζην πνζνζηφ κείσζεο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο (χγθξηζε κε ηελ 
πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ηερλεηνχ θσηηζκνχ θαη ηνπνζέηεζε ησλ αηζζεηήξσλ ζηελ πξνηεηλφκελε 

θαηάζηαζε) 
 ΦΤΗΚΟ 

ΦΧΣΗΜΟ 
(ειεθηξηζκφο) 

Δηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο 
(kWh) 

10.575,73 

Δηήζηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 
(kWh) 

2.210,79 

Πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 
(%) 

20,90 

 

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, ε ρξήζε αηζζεηήξσλ ζχδεπμεο 

ηερλεηνχ/ θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ έλαπζεο νδεγεί ζε κία εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθή εηήζηα εμνηθνλφκεζε θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ ηεο ηάμεο ηνπ 20,90%. 

πλεπψο, πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο, ε νπνία ζα νδεγήζεη ηειηθά ζε 

κία εηήζηα εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ίζεο κε 5.975,10 kWh. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 : ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ 
ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΑΠΟΒΔΖ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ ΣΗ 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΓΡΑΔΗ 

 

Ο ηαπηφρξνλνο ζπλδπαζκφο φισλ ησλ παξαπάλσ παξεκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ην 

ζχζηεκα θσηηζκνχ θαη ην ζχζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο νδεγεί ζε εμαηξεηηθά ζεκαληηθή εηήζηα 

εμνηθνλφκεζε θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο. 

 

9.1 2ν λεπηαγσγείν Βνύιαο 

 

ύζηεκα θσηηζκνύ 

Ζ πθηζηάκελε ηζρχο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 6710 W, ελψ ε ηζνδχλακε ηζρχο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

κε ηε ρξήζε αηζζεηήξσλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ είλαη 870W. χκθσλα κε ην 

σξάξην ιεηηνπξγίαο (εξγάζηκεο κέξεο, 8:00-16:00, εθηφο Ηνπιίνπ, Αχγνπζηνπ, 15κεξν 

Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα, 1.584h) έρνπκε: 

Ηζρχο πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ηερλεηνχ θσηηζκνχ · Ώξεο ιεηηνπξγίαο = 6.710W · 1.584 h = 
10.628,64 kWh 

Ηζνδχλακε ηζρχο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ · Ώξεο ιεηηνπξγίαο = 870W · 1.584 h = 
1.378,08 kWh 

Ζ εηήζηα ΔΞνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο ιφγσ ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ είλαη: 

ΔΞΔθθ = (6710 W -870W) · 1584h = 9.250,56 kWh 

κε πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο 87,03%. 

Ζ αληίζηνηρε εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο είλαη: 

ΔΞΔθθ πξσηνγελήο = ΔΞΔθθ : 0,37 = 25.001,51 kWh 

φπνπ εΖ =0,37 ν βαζκφο απφδνζεο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Εθπνκπέο CO2 

χκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ νη εθπνκπέο CO2 είλαη: 

mCO2 πξηλ = Qει  ·Fζηαζκνχ = (6710W · 1.584h)  ·0,85kg/kWh = 9.034 kg 

φπνπ Fζηαζκνχ =0,85kg ξχπνπ/kWh γηα πεξηνρέο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο 

χκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ νη εθπνκπέο CO2 ζα είλαη: 

mCO2 κεηά = Qει  ·Fζηαζκνχ = (870W · 1.584h)  ·0,85kg/kWh = 1.171 kg 

φπνπ Fζηαζκνχ =0,85kg ξχπνπ/kWh γηα πεξηνρέο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο 

κε πνζνζηφ κείσζεο 87,03% θαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαηά 7.863 kg 

Οπφηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα έρνπκε ζπλνπηηθά:  
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Πίλαθαο 48 Δηήζηα θαηαλάισζε ηειηθήο ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ ζε kWh, εηήζηα 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε KWh θαη εηήζην πνζνζηφ κείσζεο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο 

(χγθξηζε κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηερλεηνχ θσηηζκνχ θαη ηνπνζέηεζε ησλ αηζζεηήξσλ ζηελ 

πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε) 

 ΦΧΣΗΜΟ  
(ΦΤΗΚΟ + ΣΔΥΝΖΣΟ) 

(ειεθηξηζκφο) 

Δηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο 
(kWh) 

10.628,64 

Δηήζηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 
(kWh) 

9.250,56 

Πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 
(%) 

87,03 

 

Όπσο παξαηεξείηαη απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, νη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο 

νδεγνχλ ζε κία εμαηξεηηθά ζεκαληηθή εηήζηα εμνηθνλφκεζε θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο γηα 

θσηηζκφ ηεο ηάμεο ηνπ 87,03%. πλεπψο, πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

παξέκβαζεο, ε νπνία ζα νδεγήζεη ηειηθά ζε κία εηήζηα εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ίζεο 

κε 25.001,51 kWh. 

 

ύζηεκα ζέξκαλζεο 

Ζ εηήζηα ΔΞνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο ιφγσ ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο είλαη: 

ΔΞΔθζ = 4.611 kWh 

κε πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο 16,67%. 

Εθπνκπέο CO2 

χκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο νη εθπνκπέο CO2 είλαη: 

mCO2 πξηλ = (Qth / ΚΘΓπ) · F = (27.665 kWh / 11,92 kWh/kg) · 3,142 kg/kg = 7.292 kg 

φπνπ F =3,142 kg ξχπνπ/kg πεηξειαίνπ θαη Καησηέξα Θεξκνγφλνο Γχλακε πεηξειαίνπ ΚΘΓπ = 
11,92 kWh/kg 

χκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο νη εθπνκπέο CO2 ζα είλαη: 

mCO2 κεηά = (Qth / ΚΘΓθα) · F = (23.054 kWh / 13,83 kWh/kg) · 2,715 kg/kg = 4.526 kg 

φπνπ F =2,715 kg ξχπνπ/kg θπζηθνχ αεξηνχ θαη Καησηέξα Θεξκνγφλνο Γχλακε θπζηθνχ αεξηνχ 
ΚΘΓθα = 13,83 kWh/kg 

κε πνζνζηφ κείσζεο 37,93% θαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαηά 2.766 kg 

Οπφηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα έρνπκε ζπλνπηηθά:  

 

Πίλαθαο 49 Δηήζηα θαηαλάισζε ηειηθήο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε ζε kWh, εηήζηα εμνηθνλφκεζε 
ελέξγεηαο ζε KWh θαη εηήζην πνζνζηφ κείσζεο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο (χγθξηζε κε ηελ 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζέξκαλζεο θαη ηελ αλαβάζκηζή ηεο ζηελ πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε) 
 ΘΔΡΜΑΝΖ 

(ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ) 

Δηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο 
(kWh) 

23.054 

Δηήζηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 
(kWh) 

4.611 

Πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 
(%) 

16,67 

 

Όπσο παξαηεξείηαη απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, νη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο 

νδεγνχλ ζε κία ζεκαληηθή εηήζηα εμνηθνλφκεζε θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε ηεο 

ηάμεο ηνπ 16,67%. πλεπψο, πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο, ε νπνία ζα 

νδεγήζεη ηειηθά ζε κία εηήζηα εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ίζεο κε 4.611 kWh. 
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Δθηίκεζε ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθόηεηαο ηεο επέκβαζεο 

 

Ζ ζπλνιηθή εηήζηα εμνηθνλφκεζε ηειηθήο ελέξγεηαο ζην 2
ν
 λεπηαγσγείν Βνχιαο, ιφγσ ησλ 

πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ είλαη 13.861,56kWh ελψ ζπλνιηθή εηήζηα εμνηθνλφκεζε 

πξσηνγελνχο ελέξγεηαο είλαη 29.612,51kWh. Σα θφζηε αλά δξάζε γηα ην 2
ν
 λεπηαγσγείν Βνχιαο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 
Πίλαθαο 50 Κφζηε αλά πξνηεηλφκελε δξάζε γηα ην επηιεγκέλν θηίξην 

Πξνηεηλόκελε δξάζε Κόζηνο € 

Αληηθαηάζηαζε παιαηψλ θαπζηήξσλ θαη ιεβήησλ κε λένπο 
πςειήο απφδνζεο (πεηξειαίνπ ή θπζηθνχ αεξίνπ) 

5.663,7 

Φπζηθφο θσηηζκφο 1.256,15 

Σερλεηφο θσηηζκφο 2.141,79 

ΤΝΟΛΗΚΑ ΚΣΗΡΗΟΤ 9.061,64 

Οπφηε: 

πλνιηθή εηήζηα εμνηθνλφκεζε ηειηθήο ελέξγεηαο / Κφζηνο επέλδπζεο = 

13.861,56kWh / 9.061,64€ = 1,530 kWh/€ 

πλνιηθή εηήζηα εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο / Κφζηνο επέλδπζεο = 

29.612,51kWh / 9.061,64€ = 3,268 kWh/€ 

Ζ παξέκβαζε είλαη πνιχ απνδνηηθή θαη απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο αθνχ γηα παξάδεηγκα αλ 

αλαινγηζηεί θάπνηνο ην θφζηνο γηα ην ζχζηεκα θσηηζκνχ 3.397,94€ ηελ εηήζηα εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο 9.251kWh θαη ην θφζηνο θηινβαηψξαο 0,1303€/kWh ζπκπεξαίλεη φηη εηεζίσο 

εμνηθνλνκνχληαη 1.205,41€ κφλν απφ ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα θσηηζκνχ. 

Δπίζεο ην θφζηνο γηα αληηθαηάζηαζε θαπζηήξα είλαη 5.663,7€, ελψ ιακβάλνληαο ππφςε 

ηελ εηήζηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 4,611kWh (ζεξκνγφλνs δχλακε πεηξειαίνπ 9,8kWh/lt, άξα 

εμνηθνλφκεζε 470lt) θαη θφζηνο αγνξάο πεηξειαίνπ 0,777€/lt (κέζε ηηκή αγνξάο lt ην 2010) 

ππνινγίδεηαη φηη εηεζίσο εμνηθνλνκνχληαη 365,2€. 

 

9.2 2ν δεκνηηθό Βνύιαο 

 

ύζηεκα θσηηζκνύ 

Ζ πθηζηάκελε ηζρχο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 30.430 W, ελψ ε ηζνδχλακε ηζρχο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ κε ηε ρξήζε αηζζεηήξσλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ είλαη 9.966,36W. 

χκθσλα κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο (εξγάζηκεο κέξεο, 8:00-16:00, εθηφο Ηνπιίνπ, Αχγνπζηνπ, 

15κεξν Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα, 1.584h) έρνπκε: 

Ηζρχο πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ηερλεηνχ θσηηζκνχ · Ώξεο ιεηηνπξγίαο = 30.430W · 1.584 h = 
48.201,12kWh 

Ηζνδχλακε ηζρχο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ · Ώξεο ιεηηνπξγίαο = 9.966,36W · 1.584 h = 
15.786,7 kWh 

Ζ εηήζηα ΔΞνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο ιφγσ ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ είλαη: 

ΔΞΔθθ = (30.430 W -9.966,36W) · 1584h = 32.414,42kWh 

κε πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο 67,25%. 

Ζ αληίζηνηρε εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο είλαη: 

ΔΞΔθθ πξσηνγελήο = ΔΞΔθθ : 0,37 = 87.606,54kWh 

φπνπ εΖ =0,37 ν βαζκφο απφδνζεο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
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Εθπνκπέο CO2 

χκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ νη εθπνκπέο CO2 είλαη: 

mCO2 πξηλ = Qει  ·Fζηαζκνχ = (30.430W · 1.584h)  ·0,85kg/kWh = 40.971 kg 

φπνπ Fζηαζκνχ =0,85kg ξχπνπ/kWh γηα πεξηνρέο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο 

χκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ νη εθπνκπέο CO2 ζα είλαη: 

mCO2 κεηά = Qει  ·Fζηαζκνχ = (9.966,36W · 1.584h)  ·0,85kg/kWh = 13.419kg 

φπνπ Fζηαζκνχ =0,85kg ξχπνπ/kWh γηα πεξηνρέο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο 

κε πνζνζηφ κείσζεο 67,25% θαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαηά 27.552 kg 

Οπφηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα έρνπκε ζπλνπηηθά:  

 

Πίλαθαο 51 Δηήζηα θαηαλάισζε ηειηθήο ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ ζε kWh, εηήζηα εμνηθνλφκεζε 
ελέξγεηαο ζε kWh θαη εηήζην πνζνζηφ κείσζεο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο (χγθξηζε κε ηελ 
πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηερλεηνχ θσηηζκνχ θαη ηνπνζέηεζε ησλ αηζζεηήξσλ ζηελ πξνηεηλφκελε 

θαηάζηαζε) 
 ΦΧΣΗΜΟ  

(ΦΤΗΚΟ + ΣΔΥΝΖΣΟ) 
(ειεθηξηζκφο) 

Δηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο 
(kWh) 

48.201,12 

Δηήζηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 
(kWh) 

32.414,42 

Πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 
(%) 

67,25 

 

Όπσο παξαηεξείηαη απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, νη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο 

νδεγνχλ ζε κία εμαηξεηηθά ζεκαληηθή εηήζηα εμνηθνλφκεζε θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο γηα 

θσηηζκφ ηεο ηάμεο ηνπ 67,25%. πλεπψο, πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

παξέκβαζεο, ε νπνία ζα νδεγήζεη ηειηθά ζε κία εηήζηα εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ίζεο 

κε 87.606,54kWh. 

 

ύζηεκα ζέξκαλζεο 

Ζ εηήζηα ΔΞνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο ιφγσ ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο είλαη: 

ΔΞΔθζ = 9.107 kWh 

κε πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο 16,67%. 

Εθπνκπέο CO2 

χκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο νη εθπνκπέο CO2 είλαη: 

mCO2 πξηλ = (Qth / ΚΘΓπ) · F = (54.645 kWh / 11,92 kWh/kg) · 3,142 kg/kg = 14.404 kg 

φπνπ F =3,142 kg ξχπνπ/kg πεηξειαίνπ θαη Καησηέξα Θεξκνγφλνο Γχλακε πεηξειαίνπ ΚΘΓπ = 
11,92 kWh/kg 

χκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο νη εθπνκπέο CO2 ζα είλαη: 

mCO2 κεηά = (Qth / ΚΘΓθα) · F = (45.538 kWh / 13,83 kWh/kg) · 2,715 kg/kg = 8.940 kg 

φπνπ F =2,715 kg ξχπνπ/kg θπζηθνχ αεξηνχ θαη Καησηέξα Θεξκνγφλνο Γχλακε θπζηθνχ αεξηνχ 
ΚΘΓθα = 13,83 kWh/kg 

κε πνζνζηφ κείσζεο 37,93% θαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαηά 5.464 kg 

Οπφηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα έρνπκε ζπλνπηηθά:  
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Πίλαθαο 52 Δηήζηα θαηαλάισζε ηειηθήο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε ζε kWh, εηήζηα εμνηθνλφκεζε 
ελέξγεηαο ζε KWh θαη εηήζην πνζνζηφ κείσζεο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο (χγθξηζε κε ηελ 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζέξκαλζεο θαη ηελ αλαβάζκηζή ηεο ζηελ πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε) 
 ΘΔΡΜΑΝΖ 

(ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ) 

Δηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο 
(kWh) 

45.538 

Δηήζηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 
(kWh) 

9.107 

Πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 
(%) 

16,67 

 

Όπσο παξαηεξείηαη απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, νη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο 

νδεγνχλ ζε κία ζεκαληηθή εηήζηα εμνηθνλφκεζε θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε ηεο 

ηάμεο ηνπ 16,67%. πλεπψο, πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο, ε νπνία ζα 

νδεγήζεη ηειηθά ζε κία εηήζηα εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ίζεο κε 9.107 kWh. 

 

Δθηίκεζε ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθόηεηαο ηεο επέκβαζεο 

 

Ζ ζπλνιηθή εηήζηα εμνηθνλφκεζε ηειηθήο ελέξγεηαο ζην 2
ν
 δεκνηηθφ Βνχιαο, ιφγσ ησλ 

πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ είλαη 41.521,42kWh ελψ ζπλνιηθή εηήζηα εμνηθνλφκεζε 

πξσηνγελνχο ελέξγεηαο είλαη 96.713.54kWh. Σα θφζηε αλά δξάζε γηα ην 2
ν
 δεκνηηθφ Βνχιαο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 
Πίλαθαο 53 Κφζηε αλά πξνηεηλφκελε δξάζε γηα ην επηιεγκέλν θηίξην 

Πξνηεηλόκελε δξάζε Κόζηνο € 

Αληηθαηάζηαζε παιαηψλ θαπζηήξσλ θαη ιεβήησλ κε λένπο 
πςειήο απφδνζεο (πεηξειαίνπ ή θπζηθνχ αεξίνπ) 

11.560,84 

Φπζηθφο θσηηζκφο 7.536,89 

Σερλεηφο θσηηζκφο 13.459,3 

ΤΝΟΛΗΚΑ ΚΣΗΡΗΟΤ 32.557,03 

Οπφηε: 

πλνιηθή εηήζηα εμνηθνλφκεζε ηειηθήο ελέξγεηαο / Κφζηνο επέλδπζεο = 

41.521,42kWh / 32.557,03€ = 1,275 kWh/€ 

πλνιηθή εηήζηα εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο / Κφζηνο επέλδπζεο = 

96.713.54kWh / 32.557,03€ = 2,971 kWh/€ 

Ζ παξέκβαζε είλαη πνιχ απνδνηηθή θαη απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο αθνχ γηα παξάδεηγκα αλ 

αλαινγηζηεί θάπνηνο ην θφζηνο γηα ην ζχζηεκα θσηηζκνχ 20.996,19€ ηελ εηήζηα εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο 32.414,42kWh θαη ην θφζηνο θηινβαηψξαο 0,1303€/kWh ζπκπεξαίλεη φηη εηεζίσο 

εμνηθνλνκνχληαη 4.223,6€ κφλν απφ ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα θσηηζκνχ. 

Δπίζεο ην θφζηνο γηα αληηθαηάζηαζε θαπζηήξα είλαη 11.560,84€, ελψ ιακβάλνληαο ππφςε 

ηελ εηήζηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 9.107kWh (ζεξκνγφλνs δχλακε πεηξειαίνπ 9,8kWh/lt, άξα 

εμνηθνλφκεζε 929lt) θαη θφζηνο αγνξάο πεηξειαίνπ 0,777€/lt (κέζε ηηκή αγνξάο lt ην 2010) 

ππνινγίδεηαη φηη εηεζίσο εμνηθνλνκνχληαη 722€. 

 

9.3 2ν ιύθεην Βνύιαο 

 

ύζηεκα θσηηζκνύ 

Ζ πθηζηάκελε ηζρχο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 22.395 W, ελψ ε ηζνδχλακε ηζρχο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ κε ηε ρξήζε αηζζεηήξσλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ είλαη 870W. χκθσλα 

κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο (εξγάζηκεο κέξεο, 8:00-16:00, εθηφο Ηνπιίνπ, Αχγνπζηνπ, 15κεξν 

Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα, 1.584h) έρνπκε: 
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Ηζρχο πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ηερλεηνχ θσηηζκνχ · Ώξεο ιεηηνπξγίαο = 22.395 W · 1.584 h = 
35.474 kWh 

Ηζνδχλακε ηζρχο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ · Ώξεο ιεηηνπξγίαο = 4.164,65W · 1.584 h = 
6.597 kWh 

Ζ εηήζηα ΔΞνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο ιφγσ ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ είλαη: 

ΔΞΔθθ = (22.395 W -4.164,65W) · 1584h = 28.877 kWh 

κε πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο 81,40%. 

Ζ αληίζηνηρε εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο είλαη: 

ΔΞΔθθ πξσηνγελήο = ΔΞΔθθ : 0,37 = 78.046 kWh 

φπνπ εΖ =0,37 ν βαζκφο απφδνζεο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Εθπνκπέο CO2 

χκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ νη εθπνκπέο CO2 είλαη: 

mCO2 πξηλ = Qει  ·Fζηαζκνχ = (22.395W · 1.584h)  ·0,85kg/kWh = 30.152 kg 

φπνπ Fζηαζκνχ =0,85kg ξχπνπ/kWh γηα πεξηνρέο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο 

χκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ νη εθπνκπέο CO2 ζα είλαη: 

mCO2 κεηά = Qει  ·Fζηαζκνχ = (4.164,65W · 1.584h)  ·0,85kg/kWh = 5.607 kg 

φπνπ Fζηαζκνχ =0,85kg ξχπνπ/kWh γηα πεξηνρέο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο 

κε πνζνζηφ κείσζεο 81,40% θαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαηά 24.545 kg 

Οπφηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα έρνπκε ζπλνπηηθά:  

 

Πίλαθαο 54 Δηήζηα θαηαλάισζε ηειηθήο ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ ζε kWh, εηήζηα εμνηθνλφκεζε 
ελέξγεηαο ζε KWh θαη εηήζην πνζνζηφ κείσζεο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο (χγθξηζε κε ηελ 
πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηερλεηνχ θσηηζκνχ θαη ηνπνζέηεζε ησλ αηζζεηήξσλ ζηελ πξνηεηλφκελε 

θαηάζηαζε) 
 ΦΧΣΗΜΟ  

(ΦΤΗΚΟ + ΣΔΥΝΖΣΟ) 

(ειεθηξηζκφο) 
Δηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

(kWh) 
35.474 

Δηήζηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 
(kWh) 

28.877 

Πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 
(%) 

81,40 

 

Όπσο παξαηεξείηαη απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, νη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο 

νδεγνχλ ζε κία εμαηξεηηθά ζεκαληηθή εηήζηα εμνηθνλφκεζε θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο γηα 

θσηηζκφ ηεο ηάμεο ηνπ 81,40%. πλεπψο, πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

παξέκβαζεο, ε νπνία ζα νδεγήζεη ηειηθά ζε κία εηήζηα εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ίζεο 

κε 78.046 kWh. 

 

ύζηεκα ζέξκαλζεο 

Ζ εηήζηα ΔΞνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο ιφγσ ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο είλαη: 

ΔΞΔθζ = 5.438 kWh 

κε πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο 8,89%. 

Εθπνκπέο CO2 

χκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζεξκαλζεο νη εθπνκπέο CO2 είλαη: 
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mCO2 πξηλ = (Qth / ΚΘΓπ) · F = (48.940 kWh / 11,92 kWh/kg) · 3,142 kg/kg = 12.900 kg 

φπνπ F =3,142 kg ξχπνπ/kg πεηξειαίνπ θαη Καησηέξα Θεξκνγφλνο Γχλακε πεηξειαίνπ ΚΘΓπ = 
11,92 kWh/kg 

χκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζεξκαλζεο νη εθπνκπέο CO2 ζα είλαη: 

mCO2 κεηά = (Qth / ΚΘΓθα) · F = (43.502 kWh / 13,83 kWh/kg) · 2,715 kg/kg = 8.540 kg 

φπνπ F =2,715 kg ξχπνπ/kg θπζηθνπ αεξηνπ θαη Καησηέξα Θεξκνγφλνο Γχλακε θπζηθνπ αεξηνπ 
ΚΘΓθα = 13,83 kWh/kg 

κε πνζνζηφ κείσζεο 33,80% θαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαηά 4.360 kg 

Οπφηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα έρνπκε ζπλνπηηθά:  

 

Πίλαθαο 55 Δηήζηα θαηαλάισζε ηειηθήο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε ζε kWh, εηήζηα εμνηθνλφκεζε 
ελέξγεηαο ζε KWh θαη εηήζην πνζνζηφ κείσζεο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο (χγθξηζε κε ηελ 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζέξκαλζεο θαη ηελ αλαβάζκηζή ηεο ζηελ πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε) 
 ΘΔΡΜΑΝΖ 

(ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ) 

Δηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο 
(kWh) 

43.502 

Δηήζηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 
(kWh) 

5.438 

Πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 
(%) 

8,89 

 

Όπσο παξαηεξείηαη απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, νη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο 

νδεγνχλ ζε κία ζεκαληηθή εηήζηα εμνηθνλφκεζε θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε ηεο 

ηάμεο ηνπ 8,89%. πλεπψο, πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο, ε νπνία ζα 

νδεγήζεη ηειηθά ζε κία εηήζηα εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ίζεο κε 5.438 kWh. 

 

Δθηίκεζε ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθόηεηαο ηεο επέκβαζεο 

 

Ζ ζπλνιηθή εηήζηα εμνηθνλφκεζε ηειηθήο ελέξγεηαο ζην 2
ν
 ιχθεην Βνχιαο, ιφγσ ησλ 

πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ είλαη 34.315kWh ελψ ζπλνιηθή εηήζηα εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο 

ελέξγεηαο είλαη 83.484kWh. Σα θφζηε αλά δξάζε γηα ην 2
ν
 ιχθεην Βνχιαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. 

 
Πίλαθαο 56 Κφζηε αλά πξνηεηλφκελε δξάζε γηα ην επηιεγκέλν θηίξην 

Πξνηεηλόκελε δξάζε Κόζηνο € 

Αληηθαηάζηαζε παιαηψλ θαπζηήξσλ θαη ιεβήησλ κε λένπο 
πςειήο απφδνζεο (πεηξειαίνπ ή θπζηθνχ αεξίνπ) 

5.349,05 

Φπζηθφο θσηηζκφο 6.280,74 

Σερλεηφο θσηηζκφο 10.548,33 

ΤΝΟΛΗΚΑ ΚΣΗΡΗΟΤ 22.178,12 

Οπφηε: 

πλνιηθή εηήζηα εμνηθνλφκεζε ηειηθήο ελέξγεηαο / Κφζηνο επέλδπζεο = 

34.315kWh / 22.178,12€ = 1,547 kWh/€ 

πλνιηθή εηήζηα εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο / Κφζηνο επέλδπζεο = 

83.484kWh / 22.178,12€ = 3,764 kWh/€ 

Ζ παξέκβαζε είλαη πνιχ απνδνηηθή θαη απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο αθνχ γηα παξάδεηγκα αλ 

αλαινγηζηεί θάπνηνο ην θφζηνο γηα ην ζχζηεκα θσηηζκνχ 16.829€ ηελ εηήζηα εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο 28.877kWh θαη ην θφζηνο θηινβαηψξαο 0,1303€/kWh ζπκπεξαίλεη φηη εηεζίσο 

εμνηθνλνκνχληαη 3.762,7€ κφλν απφ ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα θσηηζκνχ. 
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Δπίζεο ην θφζηνο γηα αληηθαηάζηαζε θαπζηήξα είλαη 5.349,05€, ελψ ιακβάλνληαο ππφςε 

ηελ εηήζηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 5.438kWh (ζεξκνγφλνs δχλακε πεηξειαίνπ 9,8kWh/lt, άξα 

εμνηθνλφκεζε 555lt) θαη θφζηνο αγνξάο πεηξειαίνπ 0,777€/lt (κέζε ηηκή αγνξάο lt ην 2010) 

ππνινγίδεηαη φηη εηεζίσο εμνηθνλνκνχληαη 431€. 

 

9.4 3ν δεκνηηθό Βνύιαο 

 

ύζηεκα θσηηζκνύ 

Ζ πθηζηάκελε ηζρχο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 13.400 W, ελψ ε ηζνδχλακε ηζρχο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ κε ηε ρξήζε αηζζεηήξσλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ είλαη 5.280,90W. 

χκθσλα κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο (εξγάζηκεο κέξεο, 8:00-16:00, εθηφο Ηνπιίνπ, Αχγνπζηνπ, 

15κεξν Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα, 1.584h) έρνπκε: 

Ηζρχο πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ηερλεηνχ θσηηζκνχ · Ώξεο ιεηηνπξγίαο = 13.400W · 1.584 h = 
21.225,6 kWh 

Ηζνδχλακε ηζρχο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ · Ώξεο ιεηηνπξγίαο = 5.280,90W · 1.584 h = 
8.364,95 kWh 

Ζ εηήζηα ΔΞνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο ιφγσ ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ είλαη: 

ΔΞΔθθ = (13.400W -5.280,90W) · 1584h = 12.860,65 kWh 

κε πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο 60,59%. 

Ζ αληίζηνηρε εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο είλαη: 

ΔΞΔθθ πξσηνγελήο = ΔΞΔθθ : 0,37 = 34.758,51 kWh 

φπνπ εΖ =0,37 ν βαζκφο απφδνζεο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Εθπνκπέο CO2 

χκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ νη εθπνκπέο CO2 είλαη: 

mCO2 πξηλ = Qει  ·Fζηαζκνχ = (13.400W · 1.584h)  ·0,85kg/kWh = 18.041,76 kg 

φπνπ Fζηαζκνχ =0,85kg ξχπνπ/kWh γηα πεξηνρέο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο 

χκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ νη εθπνκπέο CO2 ζα είλαη: 

mCO2 κεηά = Qει  ·Fζηαζκνχ = (5.280,90W · 1.584h)  ·0,85kg/kWh = 7.110,20 kg 

φπνπ Fζηαζκνχ =0,85kg ξχπνπ/kWh γηα πεξηνρέο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο 

κε πνζνζηφ κείσζεο 60,59% θαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαηά 10.931,56 kg 

Οπφηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα έρνπκε ζπλνπηηθά:  

 

Πίλαθαο 57 Δηήζηα θαηαλάισζε ηειηθήο ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ ζε kWh, εηήζηα εμνηθνλφκεζε 
ελέξγεηαο ζε kWh θαη εηήζην πνζνζηφ κείσζεο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο (χγθξηζε κε ηελ 
πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηερλεηνχ θσηηζκνχ θαη ηνπνζέηεζε ησλ αηζζεηήξσλ ζηελ πξνηεηλφκελε 

θαηάζηαζε) 
 ΦΧΣΗΜΟ  

(ΦΤΗΚΟ + 
ΣΔΥΝΖΣΟ) 
(ειεθηξηζκφο) 

Δηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο 
(kWh) 

21.225,6 

Δηήζηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 
(kWh) 

12.860,65 

Πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 
(%) 

60,59 
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Όπσο παξαηεξείηαη απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, νη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο 

νδεγνχλ ζε κία εμαηξεηηθά ζεκαληηθή εηήζηα εμνηθνλφκεζε θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο γηα 

θσηηζκφ ηεο ηάμεο ηνπ 60,59%. πλεπψο, πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

παξέκβαζεο, ε νπνία ζα νδεγήζεη ηειηθά ζε κία εηήζηα εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ίζεο 

κε 34.758,51kWh. 

 

ύζηεκα ζέξκαλζεο 

Ζ εηήζηα ΔΞνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο ιφγσ ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο είλαη: 

ΔΞΔθζ = 6.817 kWh 

κε πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο 16,67%. 

Εθπνκπέο CO2 

χκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο νη εθπνκπέο CO2 είλαη: 

mCO2 πξηλ = (Qth / ΚΘΓπ) · F = (40.905 kWh / 11,92 kWh/kg) · 3,142 kg/kg = 10.782 kg 

φπνπ F =3,142 kg ξχπνπ/kg πεηξειαίνπ θαη Καησηέξα Θεξκνγφλνο Γχλακε πεηξειαίνπ ΚΘΓπ = 
11,92 kWh/kg 

χκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο νη εθπνκπέο CO2 ζα είλαη: 

mCO2 κεηά = (Qth / ΚΘΓπ) · F = (34.088 kWh / 11,92 kWh/kg) · 3,142 kg/kg = 8.985 kg 

κε πνζνζηφ κείσζεο 16,67% θαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαηά 1.797 kg 

Οπφηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα έρνπκε ζπλνπηηθά:  

 

Πίλαθαο 58 Δηήζηα θαηαλάισζε ηειηθήο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε ζε kWh, εηήζηα εμνηθνλφκεζε 
ελέξγεηαο ζε KWh θαη εηήζην πνζνζηφ κείσζεο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο (χγθξηζε κε ηελ 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζέξκαλζεο θαη ηελ αλαβάζκηζή ηεο ζηελ πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε) 
 ΘΔΡΜΑΝΖ 

(ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ) 

Δηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο 
(kWh) 

34.088 

Δηήζηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 
(kWh) 

6.817 

Πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 
(%) 

16,67 

 

Όπσο παξαηεξείηαη απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, νη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο 

νδεγνχλ ζε κία ζεκαληηθή εηήζηα εμνηθνλφκεζε θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε ηεο 

ηάμεο ηνπ 16,67%. πλεπψο, πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο, ε νπνία ζα 

νδεγήζεη ηειηθά ζε κία εηήζηα εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ίζεο κε 6.817 kWh. 

 

Δθηίκεζε ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθόηεηαο ηεο επέκβαζεο 

 

Ζ ζπλνιηθή εηήζηα εμνηθνλφκεζε ηειηθήο ελέξγεηαο ζην 3
ν
 δεκνηηθφ Βνχιαο, ιφγσ ησλ 

πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ είλαη 19.677,65kWh ελψ ζπλνιηθή εηήζηα εμνηθνλφκεζε 

πξσηνγελνχο ελέξγεηαο είλαη 41.575,51kWh. Σα θφζηε αλά δξάζε γηα ην 3
ν
 δεκνηηθφ Βνχιαο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 
Πίλαθαο 59 Κφζηε αλά πξνηεηλφκελε δξάζε γηα ην επηιεγκέλν θηίξην 

Πξνηεηλόκελε δξάζε Κόζηνο € 

Αληηθαηάζηαζε παιαηψλ θαπζηήξσλ θαη ιεβήησλ κε λένπο 
πςειήο απφδνζεο (πεηξειαίνπ ή θπζηθνχ αεξίνπ) 

5.887 

Φπζηθφο θσηηζκφο 3.532,92 

Σερλεηφο θσηηζκφο 6.053,65 

ΤΝΟΛΗΚΑ ΚΣΗΡΗΟΤ 15.473,57 
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Οπφηε: 

πλνιηθή εηήζηα εμνηθνλφκεζε ηειηθήο ελέξγεηαο / Κφζηνο επέλδπζεο = 

19.677,65kWh / 15.473,57€ = 1,272 kWh/€ 

πλνιηθή εηήζηα εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο / Κφζηνο επέλδπζεο = 

41.575,51kWh / 15.473,57€ = 2,687 kWh/€ 
Ζ παξέκβαζε είλαη πνιχ απνδνηηθή θαη απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο αθνχ γηα παξάδεηγκα αλ 

αλαινγηζηεί θάπνηνο ην θφζηνο γηα ην ζχζηεκα θσηηζκνχ 9.586,6€ ηελ εηήζηα εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο 12.860,65kWh θαη ην θφζηνο θηινβαηψξαο 0,1303€/kWh ζπκπεξαίλεη φηη εηεζίσο 

εμνηθνλνκνχληαη 1.676 € κφλν απφ ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα θσηηζκνχ. 

Δπίζεο ην θφζηνο γηα αληηθαηάζηαζε θαπζηήξα είλαη 5.887€, ελψ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

εηήζηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 6.817kWh (ζεξκνγφλνs δχλακε πεηξειαίνπ 9,8kWh/lt, άξα 

εμνηθνλφκεζε 696lt) θαη θφζηνο αγνξάο πεηξειαίνπ 0,777€/lt (κέζε ηηκή αγνξάο lt ην 2010) 

ππνινγίδεηαη φηη εηεζίσο εμνηθνλνκνχληαη 541€. 
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