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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

 H αφλδζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ ηαζ δ ελάκηθδζδ ηςκ θοζζηχκ πυνςκ 
έπεζ εκζζπφζεζ ηδκ ακάβηδ δδιζμονβίαξ εκαθθαηηζηχκ θφζεςκ. Πνςηανπζηυ θυβμ 
θαιαάκεζ δ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ πμο απμζημπεί ζηδκ ηυζμ ζηδκ πνμζηαζία ημο 
πενζαάθθμκημξ, ζηδκ παβηυζιζα μζημκμιία υζμ ηαζ ζηδκ ηάθορδ ημζκςκζηχκ ηαζ 
ακαπηολζαηχκ ακαβηχκ.  

 Έπμκηαξ πνςηανπζηυ ζημπυ ηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ, δ Δονςπασηή 
Έκςζδ έπεζηα απυ ηδκ πνχηδ εκενβεζαηή ηνίζδ ημο 1973, εθάνιμζε ηα πνχηα 
εεκζηά πνμβνάιιαηα ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ. Σα πνμβνάιιαηα αοηά ηαηάθενακ κα 
απμθένμοκ εκηοπςζζαηά απμηεθέζιαηα ζηδ ιείςζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ αοηήξ, ιε 
πμζμζηυ 25% (Νηέιδξ.2014). ηδκ Δθθάδα ηδκ ηεθεοηαία δζεηία πναβιαημπμζείηαζ 
πνμζπάεεζα εθανιμβήξ εεκζημφ πνμβνάιιαημξ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ, ημ 
μκμιαγυιεκμ ςξ «ελμζημκμιχ».  

Σδκ 9δ Απνζθίμο ημο 2010 εηδυεδηε μ Κακμκζζιυξ Δκενβεζαηήξ Απυδμζδξ 
Κηζνίςκ- Κ.Δκ.Α.Κ (Φ.Δ.Κ 407/9.4.2010), μ μπμίμξ εκανιμκίζηδηε πνμξ ηδκ ημζκμηζηή 
μδδβία 91/2000 πενί εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ηηζνίςκ. 

ηδκ πανμφζα πηοπζαηή ακαθένμκηαζ μζ ζζπφμοζεξ κμιμεεζίεξ ηδξ Δθθάδαξ 
ηαζ ηδξ Κφπνμο πενζθαιαακμιέκςκ ηςκ απαζημφιεκςκ παναιέηνςκ, πμο αθμνμφκ 
ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ηηζνίςκ. Πανμοζζάγεηαζ ζοκμπηζηά μ 
οπμθμβζζιυξ ηςκ απαζημφιεκςκ ζοκηεθεζηχκ ηαζ εηπμκείηαζ ιεθέηδ εκενβεζαηήξ 
απυδμζδξ υπμο πνμηφπηεζ ηαζ δ εκενβεζαηή ημο ηαηάηαλδ. Σέθμξ πνμηείκμκηαζ 
επειαάζεζξ πμο απμζημπμφκ ζηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζεξ βζα ημ ηηίνζμ πμο 
ιεθεηάηαζ.  

  



 

Τπεύζπλε Γήισζε Φνηηεηώλ: Οζ ηάηςεζ οπμβεβναιιέκμζ Φμζηδηέξ έπμοκ επίβκςζδ ηςκ 
ζοκεπεζχκ ημο Νυιμο πενί θμβμηθμπήξ ηαζ δδθχκμο οπεφεοκα υηζ είκαζ ζοββναθείξ αοηήξ ηδξ 
Πηοπζαηήξ Δνβαζίαξ, έπμοκ δε ακαθένεζ ζηδκ Βζαθζμβναθία ημοξ υθεξ ηζξ πδβέξ ηζξ μπμίεξ 
πνδζζιμπμίδζακ ηαζ έθααακ ζδέεξ ή δεδμιέκα. Γδθχκμοκ επίζδξ υηζ, μπμζμδήπμηε ζημζπείμ ή ηείιεκμ 
ημ μπμίμ έπμοκ εκζςιαηχζεζ ζηδκ ενβαζία ημοξ πνμενπυιεκμ απυ Βζαθία ή άθθεξ ενβαζίεξ ή ημ 
δζαδίηηομ, βναιιέκμ αηνζαχξ ή παναθναζιέκμ, ημ έπμοκ πθήνςξ ακαβκςνίζεζ ςξ πκεοιαηζηυ ένβμ 
άθθμο ζοββναθέα ηαζ έπμοκ ακαθένεζ ακεθθζπχξ ημ υκμιά ημο ηαζ ηδκ πδβή πνμέθεοζδξ.  

 

 

 

Οζ Φμζηδηέξ 

 

 

 

 

 

 

(Τπμβναθή)  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

Ζ πανμφζα πηοπζαηή εηπμκείηαζ ζηδκ Πάηνα, βζα ημ ηιήια Μδπακμθμβίαξ ημο ΑΣΔΗ 
Πάηναξ, ηαζ αθμνά ηδκ εκενβεζαηή ιεθέηδ ηηζνίμο πμο πςνμεεηείηαζ  ζηδκ Κφπνμ.  

ημ πνχημ ηεθάθαζμ πναβιαημπμζείηαζ ιία εζζαβςβή ζπεηζηά ιε ηδκ εκένβεζα, 
ζηδκ μπμία ακαθένμκηαζ μζ ιμνθέξ εκένβεζαξ αζμθζηή, βεςεενιζηή, δθζαηή, δ εκένβεζα 
ημο κενμφ αθθά ηαζ ηςκ ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ. Έπεζηα, ακαθένμκηαζ 
παναηηδνζζηζηά ηδξ εενιυηδηαξ ηαζ ηδξ ιεηάδμζήξ ηδξ αθθά ηαζ ζε ζημζπεία υπςξ δ 
εενιμιυκςζδ. Σέθμξ, ελδβείηαζ δ ακαβηαζυηδηα εηπυκδζδξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ. 

ημ δεφηενμ ηεθάθαζμ, ανπζηά πναβιαημπμζείηαζ ιζα ζζημνζηή ακαδνμιή εκχ 
ζηδ ζοκέπεζα ακαθένμκηαζ μζ ζζπφμοζεξ κμιμεεζίεξ πμο αθμνμφκ ηδκ εκενβεζαηή 
ηαηακάθςζδ βζα ηδκ πχνα ηδξ Δθθάδαξ ηαζ ηδξ Κφπνμο. Δπζπθέμκ, δίκμκηαζ μνζζιμί 
ηαζ ααζζηά παναηηδνζζηζηά πμο εα ιεθεηδεμφκ ζημ ηνίημ ηεθάθαζμ. 

ημ ηνίημ ηεθάθαζμ δίκμκηαζ ηα ααζζηά παναηηδνζζηζηά ημο οπυ ιεθέηδ ηηζνίμο 
ηαεχξ επίζδξ οπμθμβίγμκηαζ μζ απαζημφιεκμζ ζοκηεθεζηέξ πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ 
βζα ηδκ εηπυκδζδ ηδξ εκενβεζαηήξ ιεθέηδξ ιε ηδκ αμήεεζα ημο θμβζζιζημφ Κ.Δκ.Α.Κ.. 
Σέθμξ,  πανμοζζάγμκηαζ ηα αήιαηα πμο αημθμοεμφκηαζ ηαηά ηδκ πνήζδ ημο 
παναπάκς θμβζζιζημφ ιε ζηυπμ ημκ οπμθμβζζιυ ηαηάηαλδξ ημο ηηζνίμο. 

ημ ηέηανημ ηεθάθαζμ, πναβιαημπμζμφκηαζ ζεκάνζα πανειαάζεςκ, ιε ζημπυ 
ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηδξ εκενβεζαηήξ ηαηακάθςζδξ ηαζ ηδκ ακααάειζζή ημο υζμ ημ 
δοκαηυκ πζμ ημκηά ζε αοηυ ηδξ ιδδεκζηήξ ηαηακάθςζδξ.  

ημ πέιπημ ηαζ ηεθεοηαίμ ηεθάθαζμ πανμοζζάγμκηαζ ηα μζημκμιζηά ζημζπεία 
ηςκ πανειαάζεςκ, λεπςνζζηά βζα ημ ηάεε έκα ηαεχξ ηαζ ηα έηδ πμο εα 
πναβιαημπμζδεεί δ απυζαεζή ημοξ. 

 

 

 

Λέλεζξ- ηθεζδζά: εκενβεζαηή ηαηακάθςζδ, εκενβεζαηή απυδμζδ, Κ.Δκ.Α.Κ, Α.Π.Δ, 
ηηίνζα ιδδεκζηήξ ηαηακάθςζδξ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1- ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΗΖ  
 

1.1 ΔΝΔΡΓΔΗΑ  

Σα απμεειαηζηά είκαζ ηαηαεέζεζξ θοζζηχκ πυνςκ υπςξ ηαφζζια, ζημζπεία ηαζ 
μνοηηά πμο είκαζ βκςζηυ υηζ οπάνπμοκ ιε έκα θμβζηυ επίπεδμ αεααζυηδηαξ ιε αάζδ 
βεςθμβζηέξ ηαζ ιδπακζηέξ ιεθέηεξ. Αοηά ηα απμεειαηζηά είκαζ επίζδξ ακαηηήζζια 
μζημκμιζηά ιε ηεπκμθμβίεξ πμο οπάνπμοκ ζήιενα. Σα απμεέιαηα εκένβεζαξ 
πανμοζζάγμοκ ηάπζζηδ ιείςζδ, βεβμκυξ πμο είκαζ ακδζοπδηζηυ βζα ηδκ επζαίςζή ιαξ. 
Ζ άιεηνδ ηαηακάθςζδ ηςκ ήδδ οπανπυκηςκ απμεειάηςκ εέηεζ ζε ηίκδοκμ ηδκ ζδία 
φπανλδ ηδξ ακενςπυηδηαξ, ζοκεπχξ ακαγδημφκηαζ δζανηχξ κέμζ πυνμζ βζα ηδκ 
δζαζθάθζζδ ηδξ αζςζζιυηδηαξ ηςκ ακενχπςκ. Οζ ακαγδηήζζιμζ πυνμζ πνυηεζηαζ κα 
ακαθοεμφκ ζε επυιεκμ ηεθάθαζμ, ηαεχξ ημ πανυκ απμηεθεί ιία ακαθμνά ζηα είδδ 
εκένβεζαξ πμο οθίζηακηαζ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ ήδδ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζηδκ 
δζαπείνζζή ημοξ. 

Δηηζκχκηαξ, έκα απυ ηα ηφνζα είδδ εκένβεζαξ απμηεθεί δ δθζαηή, δ μπμία 
εεςνείηαζ ςξ ιία ήπζα ιμνθή εκένβεζαξ ιε αολδιέκεξ πνμζδμηίεξ, ηονίςξ ζε πχνεξ 
ζηζξ μπμίεξ πανμοζζάγμκηαζ ιεβάθα πμζμζηά δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ υπςξ δ Δθθάδα 
ηαζ δ Κφπνμξ. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ δ δθζαηή αηηζκμαμθία εηηζιάηαζ εηδζίςξ ζε 
1,1*1029mj, ιυκμ ηα 5,4*1018 mj θεάκμοκ ζηδ βδ, ιυθζξ έκα ιζηνυ πμζμζηυ ηδξ 
δθζαηήξ εκένβεζαξ δ μπμία ηαηαθεάκεζ αλζμπμζείηαζ. Ζ αλζμπμίδζή ηδξ 
πναβιαημπμζείηαζ ιέζς ηεπκμθμβζχκ, μζ μπμίεξ πνδζζιμπμζμφκ ηδκ εενιυηδηα αθθά 
ηαζ ηα δθεηηνμιαβκδηζηά ηφιαηα απυ ημκ ήθζμ βζα πνήζδ εένιακζδξ ηαζ ρφλδξ ηδξ 
ηηδνζαηήξ οπμδμιήξ αθθά ηαζ βζα ηδκ παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ. Ζ αλζμπμίδζδ 
ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ οθμπμζείηαζ ιε ημοξ ηνυπμοξ μζ μπμίμζ ακαθφμκηαζ ζηδ 
ζοκέπεζα. 

Σα ζοζηήιαηα ηα μπμία πανμοζζάγμκηαζ παναηάης,  εζηζάγμοκ ζηδκ 
ηαηάθθδθδ δζαπείνζζδ ηςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ ηςκ ηηδνίςκ ηαζ ηάκμκηαξ πνήζδ ηςκ 
κυιςκ ηδξ ιεηαθμνάξ εενιυηδηαξ ζοθθέβμοκ, απμεδηεφμοκ ηαηάθθδθα ηαζ ηδ 
δζακέιμοκ ζημ πχνμ.  Ο ηνυπμξ θεζημονβίαξ ημο θαζκμιέκμο ημο εενιμηδπίμο 
πνδζζιμπμζείηαζ απυ ηα ζοζηήιαηα αοηά, βζα ηδκ ζοθθμβή ηδξ εκένβεζαξ. Πζμ 
ζοβηεηνζιέκα, εβηθςαίγεηαζ ιέζς βοαθζμφ ή άθθμο δζαθακμφξ οθζημφ ηαζ δζακέιεηαζ δ 
ζοθθεβυιεκδ εενιυηδηα ζημ εζςηενζηυ ημο πχνμο. ηδκ παναηάης εζηυκα θαίκεηαζ μ 
ηνυπμξ θεζημονβίαξ ημο θαζκμιέκμο πμο πνμακαθένεδηε. 

 

Εικόνα 1.1 Διαδικαζία εθαπμογήρ θαινομένος ηος θεπμοκηπίος.  



 Δκενβδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα  
ηα εκενβεζαηά ζοζηήιαηα αθμφ βίκεζ δ ζοθθμβή ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ, 

ιεηαηνέπεηαζ ζε εενιυηδηα ηαζ ζηδ ζοκέπεζα δζακέιεηαζ, πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ ιέζμ 
ιεηαθμνάξ ηάπμζμ νεοζηυ ή αένα. Αηυια, ηα ζοζηήιαηα αοηά έπμοκ εονεία πνήζδ ζε 
αζμιδπακζηέξ δζενβαζίεξ, ζε αβνμηζηέξ ιμκάδεξ αθθά ηαζ ζηδ εένιακζδ ηαζ ρφλδ 
πχνςκ. Ζ πζμ ημζκή πνήζδ ηςκ εκενβεζαηχκ ζοζηδιάηςκ εκένβεζαξ, απμηοπχκεηαζ 
ζημοξ δθζαημφξ εενιμζίθςκεξ.  

  

Εικόνα 1.2 Ηλιακόρ θεπμοζίθωναρ 

Ζ αθθαβή ζηδ ζφζηαζδ ηάπμζςκ οθζηχκ, υπςξ ηςκ διζαβςβχκ, θυβς δθζαηήξ 
αηηζκμαμθίαξ δδιζμφνβδζε ηδκ παναβςβή δθεηηνζημφ νεφιαημξ ιέζς ημο 
«θςημαμθηασημφ θαζκμιέκμο». Σα δθζαηά ηφηηανα απμηεθμφκηαζ απυ διζαβςβμφξ, 
βζα ημ θυβμ αοηυ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα ιεηαηνέπμοκ ηδκ δθζαηή εκένβεζα ζε 
δθεηηνζζιυ. Αοηή δ δζαδζηαζία πναβιαημπμζήεδηε ζε ιεβαθφηενμ ααειυ, υπμο 
πανάβμκηαζ πμζυηδηεξ εκένβεζαξ μζ μπμίεξ αλζμπμζμφκηαζ απυ ημοξ παναβςβμφξ 
ημοξ (Υαζζηίζδ,2010). 

 
Εικόνα 1.3 Φωηοβοληαϊκά πάνελ  

Ζ αλζμπμίδζδ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ ειθακίγεηαζ ζηδκ Δθθάδα ηονίςξ ζε 
εθανιμβέξ εενιζηήξ οπυζηαζδξ, υπςξ είκαζ μζ δθζαημί εενιμζίθςκεξ ηαζ ηα 
θςημαμθηασηά. Σμ Δθθδκζηυ ηνάημξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ Δονςπασηή έκςζδ 
πνμςεμφκ ηδ πνήζδ ηαζ ακάπηολδ ηςκ ΑΠΔ ιέζς πνήζδξ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ.  
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Αηυια ιία ιμνθή εκένβεζαξ απμηεθεί δ βεςεενιζηή, δ μπμία ακηθείηαζ απυ ηα 
πεηνχιαηα ηδξ βδξ, ηα οπυβεζα φδαηα ηαζ αένζα πμο ανίζημκηαζ ζημ εζςηενζηυ ηδξ. Ζ 
δδιζμονβία ηδξ είκαζ απμηέθεζια δζάζπαζδξ ναδζεκενβχκ ζζμηυπςκ υπςξ είκαζ ημ 
μονάκζμ η.α. ηα μπμία ανίζημκηαζ ζημ ιακδφα ηδξ βδξ. Ζ ζοζζςνεοιέκδ βεςεενιζηή  
εκένβεζα ανίζηεζ δίμδμ ελυδμο ιε ηδ ιμνθή εενιμφ κενμφ ή αηιμφ, ιέζς ηδξ μπμίαξ 
θαιαάκεζ πχνα δ εηιεηάθθεοζή ηδξ. Οζ ιμνθέξ πμο ειθακίγεηαζ, πνδζζιμπμζμφκηαζ 
είηε άιεζα βζα πανμπή εενιμφ κενμφ ηονίςξ μζηζαηήξ πνήζδξ είηε ιεηαηνέπμκηαζ ζε 
δθεηηνζηή  εκένβεζα. 

 

Εικόνα 1.4 Γεωθεπμική ενέπγεια  
 

Δπίζδξ, μζ εηιεηαθθεφζζιεξ εκένβεζεξ πανάβμκηαζ ηαζ απυ ηδ εάθαζζα. Ζ 
μνεή εηιεηάθθεοζδ ηςκ παθζννμζχκ, ηςκ ηοιάηςκ  ηαζ ηςκ ςηεακχκ ιπμνεί κα 
μδδβήζεζ ζηδκ παναβςβή ιεβάθςκ εκενβεζαηχκ απμεειάηςκ βζα ηδ πνήζδ ηαζ 
παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ. Ο παναπάκς ηνυπμξ δζαπείνζζδξ ηςκ παθζννμζχκ 
δεκ απμηεθεί ιία πναηηζηή δ μπμία  πναβιαημπμζείηαζ ιυκμ ηα ηεθεοηαία πνυκζα. ηα 
πθαίζζα αοηά, ςξ πανάδεζβια αοηήξ ηδξ πναηηζηήξ, παναηδνείηαζ πςξ εηαημκηάδεξ 
πνυκζα πνζκ ηα κενά ηςκ ςηεακχκ δεζιεφμκηακ ηαζ ιέζς ηδξ απμεδηεοιέκδξ 
εκένβεζαξ ηζκμφζακ κενυιοθμοξ. Ζ απμεήηεοζδ πναβιαημπμζείημ ιέζς ηδξ 
ηαηαζηεοή θναβιάηςκ, ηα μπμία βέιζγακ ιέζς ηςκ παθζννμζχκ. Έκα παναηηδνζζηζηυ 
πανάδεζβια εκημπίγεηαζ ηαηά ημ έημξ 1581, ηαζ αθμνά ζηδκ ηαηαζηεοή ακηίζημζπμο 
παναηηήνα θνάβιαημξ ζημ Λμκδίκμ υπμο δ πανμπή κενμφ επζηοβπάκμκηακ ιέζς ηδξ 
αλζμπμίδζδξ ημο πμηαιμφ Σάιεζδ. Αηυια, ακαθμνζηά ιε ημ πνμακαθενεέκ 
πανάδεζβια, ιενζημί απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ ζηαειμφξ πμο εηιεηαθθεφμκηακ ηδκ 
εκένβεζα ηςκ παθζννμζχκ πνμξ ηδκ παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ήηακ ζηδ Γαθθία, 
ζηδ πυθδ ηδξ  La Rance ηαζ ζηδκ Ρςζία ζηδκ πυθδ ηδξ Kislaya Cryba. 

 

Εικόνα 1.5 Εκμεηάλλεςζη ενέπγειαρ κςμάηων  



Σέθμξ, υζμ αθμνά ζηδκ αζμθζηή εκένβεζα, πανάβεηαζ ιέζς ηδξ δζανηήξ ηίκδζδξ 
ημο ακέιμο. Ζ ηίκδζδ αοηή πναβιαημπμζείηαζ θυβς ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ, ηδξ 
ακμιμζμβέκεζαξ ημο εδάθμοξ ηαζ θοζζηά ηδξ πενζζηνμθζηήξ ηίκδζδξ ηδξ βδξ. Πζμ 
ζοβηεηνζιέκα, θυβς ηδξ ακμιμζμβέκεζαξ ηδξ επζθάκεζαξ δδιζμονβείηαζ ακμιμζυιμνθδ 
εένιακζδ ζε ζοβηεηνζιέκα ιένδ ηδξ, υπμο ηαζ πανάβμκηαζ άκειμζ. Ζ δφκαιδ ημο 
ακέιμο έπεζ ηδκ ζηακυηδηα κα ηζκήζεζ ηυζμ ζζηζμθυνα πθμία, υζμ ηαζ ακειυιοθμοξ, 
υπμο ζημοξ ηεθεοηαίμοξ πναβιαημπμζείηαζ ηαζ δ εηιεηάθθεοζδ βζα ηδκ παναβςβή 
δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ. διακηζηή επζζήιακζδ ζημ πεδίμ αοηυ απμηεθεί δ παναηήνδζδ 
πςξ ακ ηαηαζηεί δοκαηυκ κα εηιεηαθθεοηεί υθδ δ αζμθζηή εκένβεζα βζα έκα έημξ εα 
είκαζ δ δζπθάζζα απυ αοηή πμο πνεζάγεηαζ δ βδ ζε δθεηηνζηή εκένβεζα βζα ημ ίδζμ 
πνμκζηυ πενζεχνζμ. Οζ νίγεξ ηδξ εκένβεζαξ αοηήξ υπςξ ηαζ ηδξ βεςεενιζηήξ, 
εκημπίγμκηαζ απυ ηδκ ανπαζυηδηα. Απυ εηείκδ ηζυθαξ ηδκ επμπή μ άκενςπμξ είπε 
ακηζθδθεεί ηδκ δφκαιή ημο ακέιμο, βεβμκυξ, ημ μπμίμ βίκεηαζ ακηζθδπηυ ιέζς ηςκ 
αζαθίςκ ηδξ ιοεμθμβίαξ ιε έκημκεξ ακαθμνέξ ζημκ Αίμθμ, ημκ εευ ημο ακέιμο, ηαζ ηδ 
δφκαιδ ημο, δ μπμία θαίκεηαζ κα έπεζ επζδναζηζηή ζηακυηδηα βζα ηδκ ακενχπζκδ γςή. 
Ζ πνήζδ ηδξ αζμθζηήξ εκένβεζαξ απμδεζηκφεηαζ αηυια, ηαζ απυ ηδκ ηίκδζδ ηςκ 
πθμίςκ ηςκ πνυκςκ εηείκςκ, αθθά ηαζ απυ ηδ πνήζδ ημο ακειυιοθμο ζημ βεςνβζηυ 
ημιέα. Πανά ηδ δφκαιδ πμο ειθάκζγε δ αζμθζηή εκένβεζα, παναβηςκίζηδηε ιεηά ηδκ 
ειθάκζζδ ηςκ μνοηηχκ ηαοζίιςκ. Χζηυζμ, δ πνήζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο ηφπμο 
εκένβεζαξ επακήθεε ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1970, πενίμδμξ δ μπμία 
παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ έλανζδ ηδξ πεηνεθασηήξ ηνίζδξ. Απυ ηδκ δεηαεηία αοηή ηαζ 
έπεζηα, λεηίκδζε δ ακάπηολδ ηδξ αζμθζηήξ εκένβεζαξ πμο ζοκεπίγεηαζ ιέπνζ ηαζ ζήιενα 
ιε αολακυιεκμ νοειυ (Υαζζηίδδ, 2010). 

 

Δζηυκα 1.6  Δηιεηάθθεοζδ αζμθζηήξ εκένβεζαξ ηυηε ηαζ ηχνα.  

Γίκεηαζ ακηζθδπηυ θμζπυκ, πςξ μζ παναπάκς ιμνθέξ εκένβεζαξ απμηεθμφκ 
ακαπυζπαζημ ημιιάηζ ηδξ εφνοειδξ θεζημονβίαξ ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ ηδξ μζημκμιζηήξ 
άκεζζδξ αοηήξ θυβς ηδξ θζθζηυηδηάξ ημοξ πνμξ ημ πενζαάθθμκ βεβμκυξ πμο εα 
ζογδηδεεί ζημ επυιεκμ οπμηεθάθαζμ. 
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1.2 ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Ζ πνήζδ ηςκ ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ ειθακίγεηαζ ζηδκ ακενχπζκδ  
ηαεδιενζκυηδηα, ιε εκημκυηενμ απμηφπςια ηαηά ηα ηεθεοηαία πνυκζα. Πανυθα αοηά 
δεκ έπμοκ βίκεζ αηυια ηαηακμδηυξ μ ααειυξ ζδιαζίαξ ημο νυθμο πμο 
δζαδναιαηίγμοκ ηυζμ βζα ηδκ ακενχπζκδ γςή βεκζηυηενα, υζμ ηαζ εζδζηυηενα βζα ηδκ 
επζζηδιμκζηή ηαηακυδζδ ηαζ δζενεφκδζδ ημο υνμο «Ακακεχζζιεξ Πδβέξ Δκένβεζαξ». 
διακηζηυ πμζμζηυ ημο πθδεοζιμφ είηε θυβς άβκμζαξ, είηε θυβς άνκδζδξ δεκ 
ακηζθαιαάκεηαζ πςξ δ ιαγζηή πνήζδ ηςκ ΑΠΔ απμηεθεί ημκ ιμκαδζηυ ηνυπμ 
δζάζςζδξ ημο πενζαάθθμκημξ απυ ηζξ δζάθμνεξ ηαηαζηνμθζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πμο 
εκενβμφκ εκακηίμκ ημο. 

Ζ ηφνζα μοζία δ μπμία ζοκεέηεζ ηδκ ηαηαζηνμθή αοηή ημο πενζαάθθμκημξ,  
είκαζ ημ δζμλείδζμ ημο άκεναηα(CO2), ημ μπμίμ πθέμκ απμηεθεί ημκ ηονζυηενμ 
οπεφεοκμ βζα ηδκ ειθάκζζδ ημο θαζκμιέκμο ημο εενιμηδπίμο. Σμ αένζμ αοηυ 
πανάβεηαζ απυ ηδκ επελενβαζία μνοηηχκ ηαοζίιςκ απυ ημ μπμίμ ημ 50% αοηχκ ηςκ 
νφπςκ απμννμθάηαζ απυ ημ επίβεζμ μζημζφζηδια εκχ ημ οπυθμζπμ 50% δζαπέεηαζ 
ζηδκ αηιυζθαζνα, ηάηζ πμο επζδεζκχκεζ ηδκ αηιμζθαζνζηή νφπακζδ ηαζ αημθμφεςξ 
ημ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο. Ανηεηέξ πχνεξ, ιε ακεπηοβιέκμ αζμιδπακζηυ ημιέα, 
θαίκεηαζ κα επζδεζκχκμοκ ηδκ αφλδζδ ημο θαζκμιέκμο ιε ηδκ παναβςβή ιεβάθςκ 
πμζμζηχκ νφπςκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ Δονχπδ, ςξ ζοκέκςζδ ηναηχκ, ζοιαάθεζ 
ηαηά 10% ζημ ζφκμθμ ηςκ εηήζζςκ επίβεζςκ νφπςκ, δ Βυνεζα Αιενζηή ιε πμζμζηυ 
ηαηά 14% εκχ δ Κίκα ζοιαάθεζ ιε πμζμζηυ ηδξ ηάλεςξ ημο 27% έπμκηαξ ηδκ πνχηδ 
εέζδ ζηδκ ηαηάηαλδ, ζφιθςκα ιε ένεοκα πμο δζελήπεδ ημ 2013 (Anon., 2013). Σμ 
δζμλείδζμ ημο άκεναηα δεκ απμηεθεί ςζηυζμ ηδ ιυκδ νοπακηζηή μοζία. Άθθεξ μοζίεξ 
είκαζ επίζδξ ηα αζςνμφιεκα ζςιαηίδζα, ημ δζμλείδζμ ημο αγχημο ηαζ ημ ηνμπμζθαζνζηυ 
υγμκ. Αηυια, μζ μοζίεξ αοηέξ, ζοιαάθθμοκ επίζδξ ζημ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο 
ηαζ ειθακίγμκηαζ απυ ηδκ ηαφζδ μνοηηχκ ηαοζίιςκ ιε ζημπυ ηδκ παναβςβή 
εκένβεζαξ, ηζξ ιεηαθμνέξ, ηα κμζημηονζά αθθά ηαζ απυ ηζξ αζμιδπακζηέξ δζενβαζίεξ ηαζ 
ηδκ πνήζδ δζαθοηχκ, ηδκ βεςνβία ηαζ ηδκ δζαπείνζζδ ηςκ απμαθήηςκ (“Αηιμζθαζνζηή 
νφπακζδ,” 2020).  

Οζ νφπμζ δδιζμονβμφκ πνμαθήιαηα ηυζμ ζημ ίδζμ ημ πενζαάθθμκ υζμ ηαζ ζηδκ 
οβεία ημο ακενχπμο. Ξεηζκχκηαξ απυ ημ πενζαάθθμκ, παναηδνείηαζ δ ειθάκζζδ 
θαζκμιέκςκ υπςξ δ μλίκζζδ, ηαζ μ εοηνμθζζιυξ ηαηά ημ μπμίμ απμννίπημκηαζ 
ενεπηζηά ζοζηαηζηά απυ ημ μζημζφζηδια υπςξ επίζδξ ζοιααίκεζ ηαζ ζε ηαθθζένβεζεξ 
μζ μπμίεξ εηηίεεκηαζ ζε ιεβάθα πμζμζηά υγμκημξ. Όζμ αθμνά ζηδκ οβεία ημο 
ακενχπμο, δδιζμονβμφκ πνμαθήιαηα κεονμθμβζηά ηαζ  ακαπκεοζηζηά ηαζ 
επδνεάγμοκ ημ ακαπαναβςβζηυ ζφζηδια ηςκ παζδζχκ πμο δεκ είκαζ πθήνςξ 
ακεπηοβιέκα (Υαΐκδξ, 2016). 

Με αάζδ ηα πνμακαθενυιεκα, βίκεηαζ ακηζθδπηυ πυζμ ζδιακηζηή είκαζ δ 
πνήζδ ηςκ ΑΠΔ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα. Βαζζηυ είκαζ ζε πνχηδ θάζδ κα 
απμζαθδκζζηεί μ υνμξ ΑΠΔ. ηα πθαίζζα αοηά, ςξ Ακακεχζζιεξ Πδβέξ Δκένβεζαξ 
μνίγμκηαζ υθεξ εηείκεξ ηζξ ιμνθέξ εκένβεζαξ μζ μπμίεξ πανάβμκηαζ ιέζς δζάθμνςκ 
θοζζηχκ δζαδζηαζζχκ υπςξ είκαζ μ άκειμξ, δ ηοηθμθμνία ημο κενμφ, δ βεςεενιία ηαζ 
δ αηηζκμαμθία ημο ήθζμο. Σμ πνχημ ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ ηςκ ΑΠΔ απμηεθεί δ 
άθεμκδ ηαζ δςνεάκ εφνεζή ημοξ ζηδ θφζδ. Σμ δεφηενμ παναηηδνζζηζηυ ημοξ 
απμννέεζ απυ ηδ δοκαηυηδηα  αέκαδξ πνήζδξ πμο πανέπμοκ, ηαεχξ δεκ πνμηαθμφκ 
ηαιία ιυθοκζδ ζημ πενζαάθθμκ. Αηυια, ζηα παναηηδνζζηζηά πμο δζαεέημοκ 
εκηάζζεηαζ δ παναδμπή πςξ δ εκένβεζα πμο πανάβμοκ δεκ είκαζ ελαβχβζιδ ζοκεπχξ 
είκαζ εηιεηαθθεφζζιδ ζημ ηυπμ πμο ειθακίγμκηαζ, ακελάνηδηα απυ ηδκ απυζηαζδ 



απυ ημ αζηζηυ ηέκηνμ. Σέθμξ, μζ Ακακεχζζιεξ πδβέξ εκένβεζαξ, πνδζζιμπμζμφκηαζ 
ζηδκ ακάπηολδ  ηεπκμθμβζχκ ζε ημιείξ υπςξ μ ενεοκδηζηυξ ηαζ μ ηαηαζηεοαζηζηυξ, 
βεβμκυξ ημ μπμίμ  ζδιαίκεζ υηζ δφκαηαζ κα πνμζθένμοκ ηαζκμφνζεξ εέζεζξ ενβαζίαξ 
ζε πμθθμφξ κέμοξ επζζηήιμκεξ (Γζαημοιήξ, 2021). ημκ παναηάης πίκαηα ηδξ 
EWEA θαίκεηαζ δ πνυαθερδ ελέθζλδξ ηδξ απαζπυθδζδξ ζηδ πνάζζκδ μζημκμιία βζα 
ηδ πχνα ηδξ Γενιακίαξ.  

 

Πίκαηαξ 1.1 Renewable Energy: Employment Effects, Impact of the Expansion 
of Renewable Energy on the German Labour Market, Federal Ministry for the 

Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety June 2006. 

 

Πνμπςνχκηαξ ζηδκ ακάθοζδ, ζπεηζηά ιε ηδκ πνμζθμνά ενβαζίαξ, είκαζ 
ζδιακηζηυ κα ιδκ παναθδθεμφκ ηαζ ηα μζημκμιζηά μθέθδ πμο πανέπμκηαζ ιέζς ηδξ 
πνήζδξ ηςκ ΑΠΔ. Συζμ εβπχνζεξ υζμ ηαζ δζεεκήξ εηαζνίεξ, ηονίςξ ηαηαζηεοαζηζηέξ, 
εκδζαθένμκηαζ ημοξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ ΑΠΔ, βεβμκυξ πμο ακαπηφζζεζ ηδκ βεκζηή 
εζηυκα αθθά ηαζ μζημκμιία ηδξ εηάζημηε πχναξ. 

Οζ ΑΠΔ πανέπμοκ ηδ δοκαηυηδηα πνήζδξ ζε δζάθμνμοξ ημιείξ ζηδκ 
ηαεδιενζκυηδηα υπςξ ζηδκ ηίκδζδ ηςκ μπδιάηςκ, ζηδ θεζημονβία ηςκ ζπζηζχκ αθθά 
ηαζ ζηδ βεςνβζηή παναβςβή η.α. Ζ ηαηακάθςζδ ηδξ εκένβεζαξ πμο πναβιαημπμζείηαζ 
απυ ηα κμζημηονζά πνχηα ηαζ έπεζηα απυ ηα μπήιαηα, απμηεθεί ημ ιεβαθφηενμ 
πμζμζηυ παβημζιίςξ, ηάηζ πμο μδδβεί ακαπυθεοηηα ζηδκ ζηέρδ ηαζ ακαγήηδζδ 
κέςκ ηνυπςκ θζθζηχκ πνμξ ημ πενζαάθθμκ, βζα ηδκ παναβςβή ηαζ ηαηακάθςζή ηδξ. 
ημ παναηάης βνάθδια θαίκεηαζ μ ηαηαιενζζιυξ ηδξ εκένβεζαξ ακά ημιέα πνήζδξ. 
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Εικόνα 1.7 Καηαμεπιζμόρ μοπθών ενέπγειαρ ανά ηομέα [Πηγή: Eurostat] 

Κάπμζμζ απυ ημοξ ηνυπμοξ παναβςβήξ εκένβεζαξ ιε ηδκ πνήζδ ΑΠΔ 
απμηεθμφκ μζ ακειμβεκκήηνζεξ, ηα θνάβιαηα, ηα θςημαμθηασηά αθθά ηαζ δ πνήζδ 
οανζδζηχκ ηαζ δθεηηνζηχκ μπδιάηςκ. διακηζηυ ζημ ζδιείμ αοηυ είκαζ κα ακαθενεεί 
πςξ δ Δθθάδα ανίζηεηαζ παιδθά ζηδκ ηαηάηαλδ ακαθμνζηά ιε ηδ πνήζδ ΑΠΔ, πνμξ 
ηδκ παναβςβή εκένβεζαξ, ιε πνχηδ ζηδκ ηαηάηαλδ κα ανίζηεηαζ δ Ηζθακδία, δ μπμία 
πανάβεζ ημ 100% ηδξ εκένβεζαξ πμο ηαηακαθχκεζ ιέζς Ακακεχζζιςκ Πδβχκ 
Δκένβεζαξ, βεβμκυξ πμο ηδκ ηαεζζηά ςξ πνυηοπμ εκένβεζαξ. Ακ ηαζ δ δθζαηή 
αηηζκμαμθία είκαζ εθάπζζηδ θυβς ηδξ βεςβναθζηή εέζδξ ηδξ Ηζθακδίαξ, δ βεςεενιία 
είκαζ απυ ημοξ ηφνζμοξ ηνυπμοξ παναβςβήξ ηαζ δζάεεζδξ εκένβεζαξ. Ζ πχνα δζαεέηεζ 
πθδεχνα δθαζζηείςκ ελαζηίαξ ηςκ ηεηημκζηχκ πθαηχκ πάκς ζημοξ μπμίμοξ 
εβηαείζηαηαζ, ιε επαηυθμοεμ ηδκ δζάεεζδ 600 εενιζηχκ πδβχκ. Σμ 13% ηδξ 
εκένβεζαξ πανάβεηαζ ιέζς οδνμδθεηηνζηχκ εβηαηαζηάζεςκ εκχ ημ οπυθμζπμ 87 % 
απυ ηδκ βεςεενιία (Λεπμονίηδ, 2020).   

οκμρίγμκηαξ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο παναηέεδηακ πζμ πάκς, βίκεηαζ ακηζθδπηυ 
ημ πυζμ απαναίηδημ είκαζ κα πναβιαημπμζδεεί αθθαβή ζημκ ηνυπμ πμο βίκεηαζ δ 
παναβςβή ηαζ δ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ιε ηνυπμοξ θζθζημφξ πνμξ ημ πενζαάθθμκ ηαζ 
επμιέκςξ ζημκ άκενςπμ, ιέζς ηδξ πνήζδξ ηςκ ΑΠΔ. 

 
 

1.3 ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ 

1.3.1 Θεξκόηεηα  

Ζ εενιυηδηα απμηεθεί ημ είδμξ εκένβεζαξ ημ μπμίμ ιεηαθένεηαζ απυ έκα 
ζφζηδια ζε έκα άθθμ, θυβς ηδξ δζαθμνάξ εενιμηναζίαξ. Ζ ιέηνδζδ ημο πμζμφ 
εενιυηδηαξ πμο ιεηαθένεηαζ είκαζ αοηυ πμο απαζπμθεί ηονίςξ ηδκ επζζηήιδ ηδξ 
εενιμδοκαιζηήξ. Ζ επζζηήιδ αοηή απμηεθείηαζ, ιεηαλφ άθθςκ, απυ δφμ ααζζημφξ 
κυιμοξ, μζ μπμίμζ εα ακαθοεμφκ, ηαεχξ απμηεθμφκ ζδιακηζηυ ζημζπείμ βζα ηδκ  
πμνεία ηδξ πανμφζαξ πηοπζαηήξ. Ο πνχημξ κυιμξ μ μπμίμξ μκμιάγεηαζ ηαζ ανπή ηδξ 
εκένβεζαξ, ακαθένεηαζ ζηδ δοκαηυηδηα πμο έπεζ δ εκένβεζα κα αθθάγεζ ιμνθή ηαζ ζηδκ 
αδοκαιία δδιζμονβίαξ ηδξ ηαζ ελαθάκζζήξ ηδξ. ημ κυιμ αοηυ ζηδνίπεδηε ηαζ ημ 



παναηηδνζζηζηυ ηςκ ΑΠΔ πμο ακαθέναιε πζμ πάκς, ζπεηζηά ιε ηδκ ακακεςζζιυηδηα. 
οκεπχξ, βίκεηαζ ηαηακμδηυ πςξ δ ανπζηή εκένβεζα πμο θαιαάκεηαζ εα πνέπεζ κα  
είκαζ ίζδ ιε ηδκ επελενβάγμοζα ζημκ ηεθζηυ απμθμβζζιυ. Ο δεφηενμξ κυιμξ ηδξ 
εενιμδοκαιζηήξ ακαθένεηαζ ζηδ ιεηαθμνά εκένβεζαξ πμο πναβιαημπμζείηαζ ακάιεζα 
ζηα δζάθμνα ζημζπεία. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ ζημζπείμ ιε ηδ ιεβαθφηενδ εενιμηναζία 
είκαζ αοηυ πμο ιεηαθένεζ ηδ εενιυηδηα ζημ ζημζπείμ ιε ηδ ιζηνυηενδ. Δπμιέκςξ, 
ηαηαθήβμοιε ζημ ζοιπέναζια αάζδ ημο δεφηενμο κυιμο πςξ δ ιεηαθμνά 
εενιυηδηαξ ζηαιαηά υηακ ηαζ ηα δφμ ζημζπεία απμηηήζμοκ ηδκ ίδζα 
εενιμηναζία(Cengel 2005; Serway 1990).  

 

1.1.2 Μεραληζκνί κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο 

Ζ ιεηαθμνά ηδξ εενιυηδηαξ δεκ πναβιαημπμζείηαζ πάκημηε ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ. 
Πζμ ζοβηεηνζιέκα, οπάνπμοκ ηνεζξ ηνυπμζ-ιδπακζζιμί, μζ μπμίμζ ηάπμζεξ θμνέξ 
ζοκοπάνπμοκ, ζοκδοάγμκηαζ ή ηαζ αθθδθμεπζδνμφκ. Οζ ιδπακζζιμί αοημί είκαζ δ 
αβςβή, δ ζοκαβςβή ηαζ δ αηηζκμαμθία. 

Αβςβή  

Καηά ηδκ αβςβή, δ ιεηαθμνά ηδξ εενιυηδηαξ βίκεηαζ απυ ηα πζμ εκενβά 
ζςιαηίδζα ηδξ μοζίαξ πνμξ ηα θζβυηενα εκενβά ελαζηίαξ ηδξ αθθδθμεπίδναζδξ ιεηαλφ 
ημοξ. Ζ ιεηαθμνά εενιυηδηαξ ιε αβςβή ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί ηυζμ ζηα 
ζηενεά ηαζ οβνά υζμ ηαζ ζηα αένζα. Καηά ηζξ πενζπηχζεζξ οβνχκ ηαζ αενίςκ δ 
ιεηαθμνά πναβιαημπμζείηαζ ηαηά ηδκ ηοπαία ζφβηνμοζδ ηαζ δζάποζδ ηςκ ζςιαηζδίςκ 
ιεηαλφ ημοξ. Ακηίεεηα ζηα ζηενεά, μθείθεηαζ ζηζξ ηαθακηχζεζξ ηςκ ιμνίςκ ιεηαλφ 
ημοξ υπμο πναβιαημπμζείηαζ απυ ηα εθεφεενα δθεηηνυκζα. Ο νοειυξ αβςβήξ ηδξ 
εενιυηδηαξ είκαζ άννδηα ζοκδεδειέκμξ ιε ηδκ βεςιεηνία ημο ιέζμο, ημ πάπμξ, ηδκ 
ποηκυηδηα, ημ οθζηυ αθθά ηαζ απυ ηδκ δζαθμνά ηδξ εενιμηναζίαξ πμο έπμοκ μζ δφμ 
μοζίεξ.  

 
Εικόνα 1.8 Μεηαθοπά θεπμόηηηαρ με αγωγή 

ηδκ εζηυκα θαίκεηαζ έκα πανάδεζβια ιεηαθμνάξ εενιυηδηαξ ιε αβςβή 
ακάιεζα ζε ζηενευ ηαζ αένζμ. Παναηδνείηαζ θμζπυκ υηζ δ ιεηάδμζδ πναβιαημπμζείηαζ 
απυ ηδκ γεζηή θθυβα πνμξ ηδ ιεηαθθζηή νάαδμ, υπμο ηα ζςιαηίδζα ηδξ ιεηαθθζηήξ 
πθάηαξ, θυβμ ηςκ ηαθακηχζεςκ, ιεηαθένμοκ ηδ εενιυηδηα ιέπνζ ημ πένζ. 

 

οκαβςβή 

Καηά ηδκ ιεηαθμνά εενιυηδηαξ ιέζς ηδξ ζοκαβςβήξ απαναίηδηδ είκαζ δ 
πανμοζία νεοζημφ. Ακαθοηζηυηενα, δ ιεηαθμνά πναβιαημπμζείηαζ ακάιεζα ζε ιία 
ζηενεή μοζία ηαζ ζε έκα ηζκμφιεκμ νεοζηυ υπμο πενζθαιαάκεηαζ ηαζ μ ιδπακζζιυξ 
ηδξ αβςβήξ. Σα είδδ ηδξ ζοκαβςβήξ είκαζ δφμ, δ εθεφεενδ ηαζ δ ελακαβηαζιέκδ. 
Καηά ηδκ εθεφεενδ ζοκαβςβή, δ ηίκδζδ ημο νεοζημφ μθείθεηαζ ζε ακορςηζηέξ 
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δοκάιεζξ μζ μπμίεξ δδιζμονβμφκηαζ απυ ηδκ δζαθμνά εενιμηναζίαξ ημο νεοζημφ. 
ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ελακαβηαζιέκδξ ζοκαβςβήξ, ημ νεοζηυ δζαπέεηαζ ζηδκ 
επζθάκεζα ημο ζηενεμφ ιέζς ελςηενζηχκ δοκάιεςκ, πμο ημ ελακαβηάγεζ ζηδ ηίκδζδ 
αοηή, ιε ημ νοειυ ηδξ ηίκδζδξ ημο νεοζημφ κα είκαζ ακάθμβδ ιε ηδκ ιεηάδμζδ ηδξ 
εενιυηδηαξ (Cengel 2005; Κανέημξ 2001).  

 

 
Δζηυκα 1.9 Μεηάδμζδ εενιυηδηαξ ιε ζοκαβςβή  

Αηηζκμαμθία 

Σέθμξ, οπάνπεζ δ ιεηάδμζδ εενιυηδηαξ ιε αηηζκμαμθία, δ μπμία ιεηαθένεηαζ 
ιε ηδ πνήζδ δθεηηνμιαβκδηζηχκ ηοιάηςκ. Αοηυ ζοιααίκεζ θυβς ηςκ ιεηααμθχκ πμο 
βίκμκηαζ ζηδκ δθεηηνμκζηή δζαιυνθςζδ ηςκ ιμνίςκ ηαζ πναβιαημπμζείηαζ απυ ηδκ 
ιμνθή εκένβεζαξ πμο εηπέιπμοκ ηα ζχιαηα θυβμ ηδξ εενιμηναζίαξ ημοξ. διακηζηυ 
κα ακαθενεεί είκαζ πςξ υθα ηα ζχιαηα ιε ααειυ εενιμηναζίαξ πάκς απυ ημ 
απυθοημ ιδδέκ (-273,15 μC) έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα κα εηπέιπμοκ εενιζηή αηηζκμαμθία 
(Υνζζημδμφθμο,2016). Ζ πζμ απθή πενίπηςζδ ιεηάδμζδξ εενιυηδηαξ ιε αηηζκμαμθία 
είκαζ απυ ημκ ήθζμ.  

 

Δζηυκα 1.10 Μεηάδμζδ εενιυηδηαξ ιε αηηζκμαμθία.  

 
 

1.2 ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ 

Ζ εενιμιυκςζδ, απμηεθεί ιία δζαδζηαζία ηαηά ηδκ μπμία βίκεηαζ επέιααζδ 
ζηδκ εζςηενζηή ηαζ ελςηενζηή ημζπμπμζία δ μπμία ζημπυ έπεζ ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηδξ 
δζαθοβήξ ηδξ εενιζηήξ εκένβεζαξ (Τπδνεζία Δκένβεζαξ, 2010). Ζ ιείςζδ ηαζ 
εθαπζζημπμίδζδ αοηήξ, έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ ιείςζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ 
ιε ηδκ μπμία ηνμθμδμημφκηαζ ηα δζάθμνα ηεπκζηά ζημζπεία πμο αθμνμφκ ηδ 
δζαδζηαζία εένιακζδξ- ρφλδξ. Αημθμοεχκηαξ ηζξ απαζηήζεζξ ζπεηζημφ δζαηάβιαημξ 
ηαζ εθανιυγμκηαξ ζςζηά ηδκ δζαδζηαζία ηδξ εενιμιυκςζδξ δ ιείςζδ ιπμνεί κα 



ειθακίζεζ ζδιακηζηή δζαθμνά απυ ηδκ ανπζηή εζηυκα ημο ηηζνίμο. Οζ απαζηήζεζξ 
δζαθένμοκ ακά πχνα ηαζ γχκδ ηθίιαημξ θυβμ δζαθμνάξ εενιμηναζίαξ ηαζ ακαβηχκ 
(Νζημθάμο, 2020). Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ εενιμιυκςζδ απμηεθεί έκα πνμζηαηεοηζηυ 
πενίαθδια ημ μπμίμ είκαζ απαναίηδημ ζε οπμζηοθχιαηα, δμημφξ, ημζπμπμζίεξ αθθά 
ηαζ ζηέβεξ ή μνμθέξ.  

Έπμκηαξ ημπμεεηήζεζ ηδ αάζδ ηακμκζζιχκ, ιέζς ηδξ εενιμιυκςζδξ ζε έκα 
ηηίνζμ ελαζθαθίγεηαζ ανπζηά, δ οβζεζκή, δ άκεζδ ηαζ δ ηαθφηενδ δζααίςζδ ηςκ αηυιςκ 
πμο ηάκμοκ πνήζδ ημο ηηζνίμο, εκχ ζηδ ζοκέπεζα πανέπεηαζ μζημκμιζηυ υθεθμξ ζηδκ 
ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ υζμ αθμνά ηζξ εκενβεζαηέξ απαζηήζεζξ πμο έπεζ ημ ηηίνζμ. 
Δπζπθέμκ, επζηοβπάκεηαζ δ ιείςζδ ηςκ εμνφαςκ πμο πνμένπμκηαζ απυ ημ ελςηενζηυ 
πενζαάθθμκ, αθμφ ηα οθζηά ηδξ εενιμιυκςζδξ ςξ επί ημ πθείζηςκ είκαζ ηαζ 
δπμιμκςηζηά. Σέθμξ, δ πνήζδ εενιμιυκςζδξ ζοκζζηά ζηδκ πνμζηαζία ημο 
πενζαάθθμκημξ αθμφ δ ηαηακάθςζδ ηδξ απαζημφιεκδξ εκένβεζαξ ιεζχκεηαζ αζζεδηά 
ιε απμηέθεζια ηδκ ιείςζδ ηαζ ηδξ εηπμιπήξ νφπςκ πνμξ ηδκ αηιυζθαζνα 
(Νζημθάμο, 2020). ηδκ ζοκέπεζα εα πναβιαημπμζδεεί ακαθμνά ζημοξ ηνυπμοξ 
εενιμιυκςζδξ ηςκ πνμακαθενυιεκςκ ζημζπείςκ ημο ηηδνίμο. 

 

1.2.1 Σξόπνη ζεξκνκόλσζεο 

 

Δλςηενζηή ημζπμπμζία, οπμζηοθχιαηα ηαζ δμημί 

Ζ εενιμιυκςζδ ηδξ ελςηενζηήξ ημζπμπμζίαξ, ηςκ οπμζηοθςιάηςκ ηαζ ηςκ 
δμηχκ ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί ιε ηδκ πνμζεήηδ εενιμιμκςηζηχκ ημφαθςκ είηε 
εζςηενζηά είηε ελςηενζηά. διακηζηυ είκαζ δ εενιμιυκςζδ δ μπμία πανέπεηαζ κα είκαζ 
επανηήξ απέκακηζ ζηζξ απαζηήζεζξ ηςκ ηακμκζζιχκ. Δπζπθέμκ, εα πνέπεζ κα είκαζ 
ζοκεπήξ πςνίξ ηεκά ηαζ εενιμβέθονεξ ηαζ κα πανέπεζ πνμζηαζία απυ ηδκ δζείζδοζδ 
ηδξ οβναζίαξ.  

Ζ ημπμεέηδζδ εενιμιυκςζδξ ζημ δζάηεκμ, εθυζμκ οπάνπεζ, βίκεηαζ ακάιεζα 
ζημκ εζςηενζηυ ηαζ ελςηενζηυ ημίπμ υπμο είκαζ ζοκήεςξ ηαηαζηεοαζιέκμζ απυ 
ημφαθα. Δκαθθαηηζηά, ηάπμζεξ θμνέξ βίκεηαζ δ πνήζδ εενιμιμκςηζηχκ ημφαθςκ, 
υπςξ βζα πανάδεζβια ημφαθα απυ ηορεθςηυ ζηονυδεια ή ημφαθα πμο απμηεθμφκηαζ 
απυ ηδκ ηαηαζηεοή ημοξ απυ ιμκςηζηά οθζηά. Έηζζ, δεκ είκαζ απαναίηδηδ δ 
ημπμεέηδζδ επζπθέμκ οθζηχκ εενιμιυκςζδξ ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή ημο ηηζνίμο.  

 

Εικόνα 1.11 Παπάδειγμα εξωηεπικήρ θεπμομόνωζηρ.  
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Πθεμκεηηήιαηα ηαζ ιεζμκεηηήιαηα ελςηενζηήξ εενιμιυκςζδξ  

Χξ ααζζηυηενμ πθεμκέηηδια ηδξ ελςηενζηήξ εενιμιυκςζδξ απμηεθεί δ 
επίδμζδ πμο πνμζθένεζ ζηδκ δζαηήνδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ζημ εζςηενζηυ ημο 
πχνμο ιεηά ηδκ δζαημπή ηδξ εένιακζδξ. Δπαηυθμοεμ είκαζ δ ελμζημκυιδζδ 
εκένβεζαξ ηαεχξ εα βίκεηαζ θζβυηενδ πνήζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ εένιακζδξ ηαζ ρφλδξ. 
Με ηδκ ημπμεέηδζδ ηδξ εενιμιυκςζδξ ζηδκ ελςηενζηή ημζπμπμζία επζηοβπάκεηαζ δ 
ζοκέπεζά ηδξ πςνίξ δζαημπέξ μπυηε ηαζ πανέπεηαζ δ ιέβζζηδ ιμκςηζηή ζηακυηδηα. 
Αηυια, απμθεφβεηαζ δ ζοζημθή ηαζ δζαζημθή ηςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ αθμφ 
πνμζηαηεφμκηαζ απυ ηδκ ελςηενζηή εενιμιυκςζδ. Σέθμξ, επζπθέμκ πθεμκέηηδια 
απμηεθεί δ απμθοβή ιείςζδξ ημο ςθέθζιμο ειααδμφ ημο πχνμο αθμφ ανίζηεηαζ 
ελςηενζηά. διακηζηυ ιεζμκέηηδια ςζηυζμ ειθακίγεηαζ ζηδ πενίπηςζδ πμο είκαζ 
απαναίηδημ κα ημπμεεηδεεί ζε οθζζηάιεκδ ηαημζηία ιε ακμιμζυιμνθδ επζθάκεζα, 
ηαεχξ οπάνπεζ ηίκδοκμξ ειθάκζζδξ νςβιχκ. Δπζπθέμκ, ημ ηυζημξ βζα ηδκ 
ημπμεέηδζήξ ηδξ ζε οθζζηάιεκμ ηηήνζμ είκαζ ανηεηά ιεβαθφηενμ ζε ζπέζδ ιε ηδκ 
πενίπηςζδ κα πναβιαημπμζδεεί ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή ημο ηηζνίμο. 

 

Δζςηενζηή εενιμιυκςζδ  ημζπμπμζίαξ, οπμζηοθςιάηςκ ηαζ δμηχκ  

Πανυηζ δ ελςηενζηή εενιμιυκςζδ πανέπεζ έκα θνάβια πνμζηαζίαξ απυ ηζξ 
ελςηενζηέξ ζοκεήηεξ, δ εζςηενζηή εενιμιυκςζδ ηςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ πμο 
απμηεθμφκ ημ εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ άιεζδ απυδμζδ ηςκ 
ζοζηδιάηςκ εένιακζδξ ηαζ ρφλδξ.  

 

Πθεμκεηηήιαηα ηαζ ιεζμκεηηήιαηα εζςηενζηήξ εενιμιυκςζδξ  

Όζμ αθμνά ζηδκ εζςηενζηή εενιμιυκςζδ εκημπίγμκηαζ ηάπμζα 
πθεμκεηηήιαηα ηαεχξ ηαζ ηάπμζα ιεζμκεηηήιαηα. Ακαθοηζηυηενα, ηα οθζηά πμο 
πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ εζςηενζηή εενιμιυκςζδ δεκ δζαανχκμκηαζ απυ ελςηενζημφξ 
πανάβμκηεξ υπςξ μ ήθζμξ, δ οβναζία η.α.. Δπζπθέμκ, είκαζ μζημκμιζηυηενα απυ αοηά 
πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημοξ ελςηενζημφξ πχνμοξ ημο ηηζνίμο.  Πανυθα αοηά ιε ηδκ 
εζςηενζηή εενιμιυκςζδ, δ απυδμζδ δεκ είκαζ ιεβάθδ ηαεχξ δεκ πνμζθένεζ 
δζαηήνδζδ ηδξ εενιυηδηαξ αθυημο βίκεζ δ δζαημπή εένιακζδξ. Δπζπθέμκ, ηα δμιζηά 
ζημζπεία δεκ πνμζηαηεφμκηαζ απυ ζοζημθέξ ηαζ δζαζημθέξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηζξ 
εενιμηναζίεξ ημο ελςηενζημφ πενζαάθθμκημξ ηαεχξ επίζδξ οπάνπεζ δ πζεακυηδηα 
ειθάκζζδξ οβναζίαξ εζςηενζηά ημο πχνμο θυβμ εβηθςαζζιμφ ηςκ οδναηιχκ. Γζα ηδκ 
απμθοβή ημο ηεθεοηαίμο δφκαηαζ κα ημπμεεηδεεί θνάβια οδναηιχκ ιπνμζηά απυ ημ 
ιμκςηζηυ οθζηυ ηάηζ υιςξ πμο έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ ιείςζδ ημο ςθέθζιμο 
ειααδμφ ημο πχνμο. 

 

Θενιμιυκςζδ ημοθςιάηςκ  

Σα ημοθχιαηα απμηεθμφκ ηα ακμίβιαηα πθεονζηά ζηδκ ημζπμπμζία, ηα μπμία 
είκαζ ζε άιεζδ επαθή ιε ημ πενζαάθθμκ. Δπμιέκςξ, παίγμοκ ααζζηυ νυθμ ζηδκ 
ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ πμο αθμνά ηδκ εένιακζδ ηαζ ρφλδ ημο ηηζνίμο. Ζ πνήζδ 
ηαηάθθδθςκ ημοθςιάηςκ ιπμνμφκ κα απμθένμοκ εθαπζζημπμίδζδ ηδξ 
ηαηακάθςζδξ αοηήξ. Σα ημοθχιαηα αοηά, εα πνέπεζ κα απμηεθμφκηαζ απυ 
οαθμπίκαηεξ ηαζ ζηεθεηυ πμο εα ηαθφπημοκ ηζξ εενιμιμκςηζηέξ απαζηήζεζξ υπςξ 



επίζδξ εα πνέπεζ κα ζηακμπμζμφκ ηδκ ακάβηδ βζα ζηεβακμπμίδζδ έηζζ χζηε κα ιδκ 
δζαθεφβεζ δ εενιυηδηα απυ ηοπυκ παναιάδεξ. Ζ απχθεζα αοηή παναηδνείηαζ ηονίςξ 
ζηζξ παθζέξ ή ηαηέξ ηαηαζηεοέξ.  

 

Πθαίζζα 

Σμ ζδακζηυηενμ οθζηυ ηςκ πθαζζίςκ, ηςκ οθζηχκ πμο πθαζζζχκμοκ ηα 
ημοθχιαηα, είκαζ ημ αθμοιίκζμ. Ακηίεεηα, ημ λφθμ ή ηα πθαίζζα απυ ζοκεεηζηά οθζηά 
πανμοζζάγμοκ παιδθή ζηακυηδηα εενιμιυκςζδξ. 

 

Πακηγμφνζα 

Σα πακηγμφνζα, ακ ηαζ δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ πάκηα, ζηδκ πενίπηςζδ πμο 
ημπμεεημφκηαζ, δ ζδακζηή ημπμεέηδζή ημοξ είκαζ ζε ζοκέπεζα ιε ημ εενιμιμκςηζηυ 
οθζηυ ηςκ ημίπςκ. Πανυηζ παναηδνείηαζ δ ημπμεέηδζή ημοξ ακάιεζα ζηδκ ημζπμπμζία 
(δζάηεκμ), εα πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ ηαεχξ ζοκηεθεί ζηδκ απχθεζα εενιυηδηαξ. 

 

Ταθμπίκαηεξ 

Ζ πνήζδ δζπθχκ οαθμπζκάηςκ ή δ πνήζδ εενιμιμκςηζημφ οθζημφ ακάιεζά 
ημοξ είκαζ δ ηαθφηενδ επζθμβή, ηαεχξ πνμζθένεζ εενιμιυκςζδ αθθά ηαζ 
δπμιυκςζδ. Πανυθα αοηά, βζα κα απμθένμοκ εεηζηά απμηεθέζιαηα υζμ αθμνά ηδκ 
εενιμιυκςζδ, εα πνέπεζ κα θδθεμφκ οπυρδ ηαζ ζοιπθδνςιαηζηά ζημζπεία υπςξ 
είκαζ ηα ζημζπεία ζηίαζδξ. 

 

Ονμθή  

Δηηυξ απυ ηζξ εζςηενζηέξ ηαζ ελςηενζηέξ ημζπμπμζίεξ, ζδιακηζηή ελίζμο είκαζ 
ηαζ δ εενιμιυκςζδ ηςκ μνμθχκ ηςκ ηηζνίςκ. Γζαηίεεκηαζ δφμ είδδ εενιμιυκςζδξ, 
πάκς απυ ηδκ πθάηα ηαζ ηάης απυ ηδκ πθάηα. Ξεηζκχκηαξ ιε ηδκ εενιμιυκςζδ 
ηάης απυ ηδκ πθάηα, παναηδνμφκηαζ μιμζυηδηεξ ιε ηδκ εενιμιυκςζδ ηδξ 
εζςηενζηήξ ημζπμπμζίαξ. Σμ είδμξ αοηυ πνδζζιμπμζείηαζ υηακ οπάνπεζ ακάβηδ βζα 
άιεζδ απυδμζδ ημο ηθζιαηζζιμφ ηαζ ημ ιμκςηζηυ ημπμεεηείηαζ είηε πνζκ είηε ιεηά ηδκ 
ζηονμδέηδζδ. οκήεςξ, ηαθφπηεηαζ ιε ζοκδοαζιυ πθέβιαημξ ηαζ επζπνίζιαημξ, ιε 
βορμζακίδα ή ιε ρεοδμνμθή, ακ ημ φρμξ ημο πχνμο ιαξ ημ επζηνέπεζ 
(Υνζζημδμφθμο,2016). Σα πθεμκεηηήιαηα ηαζ ηα ιεζμκεηηήιαηα είκαζ ηαζ αοηά 
πανυιμζα ιε ηδξ εζςηενζηήξ ημζπμπμζίαξ. Σα οθζηά δεκ επδνεάγμκηαζ απυ ηζξ 
ελςηενζηέξ ζοκεήηεξ ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ πανέπεζ άιεζδ απυδμζδ. Ζ εενιυηδηα 
υιςξ δεκ δζαηδνείηαζ ιεηά ηδκ δζαημπή ηδξ εένιακζδξ ηαζ δ ειθάκζζδ οβναζίαξ είκαζ 
ηαζ ζε αοηυ ημ ημιιάηζ πζεακυκ ειθακήξ.  

Ακηίεεηα, ιε ηδκ εενιμιυκςζδ πάκς απυ ηδκ πθάηα επζηοβπάκεηαζ δ 
δζαηήνδζδ  ηδξ εενιυηδηαξ ηαζ ιεηά ηδκ δζαημπή ηδξ εένιακζδξ. Δπζπθέμκ, ηα οθζηά 
ηδξ εενιμιυκςζδξ αοηήξ είκαζ απαναίηδημ κα πνμζηαηεοημφκ απυ ηζξ ηοπυκ 
επζδνάζεζξ ηδξ οβναζίαξ, ημπμεεηχκηαξ ηα είηε πάκς είηε ηάης απυ ηδκ πθάηα. Με 
ημ είδμξ αοηυ, πναβιαημπμζείηαζ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ εκχ δεκ δζαθμνμπμζείηαζ ημ 
φρμξ ημο ηηδνίμο αθμφ ηα οθζηά ημπμεεημφκηαζ ελςηενζηά.  
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1.3 ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ 

Σα εενιμιμκςηζηά οθζηά ζοκηεθμφκ ζηδ ιείςζδ ημο ζοκηεθεζηή 
εενιμπεναηυηδηαξ πμο απμηεθμφκ ηα δμιζηά ζημζπεία. Ο ζοκηεθεζηήξ αοηυξ έπεζ ςξ 
ζηυπμ ηδκ ιείςζδ απχθεζαξ εενιυηδηαξ (Κανέημξ, 2001). Γζα ηα ζημζπεία πμο δ 
ιεηαθμνά εενιυηδηαξ πναβιαημπμζείηαζ ιε αβςβή, ζδιαζία δίδεηαζ ζημ ζοκηεθεζηή 
εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ (θ) εκχ ζηα ζφκεεηα δμιζηά ζημζπεία, ζδιαζία δίκεηαζ ζημ 
ζοκηεθεζηή εενιμπεναηυηδηαξ (U) (Παπαδυπμοθμξ,2013).  
 
1.3.1 Υαξαθηεξηζηηθά θαη ηξόπνη εθαξκνγήο  

Σμ ηυζημξ αβμνάξ ηαεχξ ηαζ μζ θοζζημπδιζηέξ ζδζυηδηέξ θαίκεηαζ κα 
απμηεθμφκ ααζζηά ηνζηήνζα βζα ηδκ επζθμβή εκυξ εενιμιμκςηζημφ οθζηυ. 
Υαναηηδνζζηζηά ηςκ οθζηχκ αοηχκ απμηεθμφκ μ ζοκηεθεζηήξ αβςβζιυηδηαξ, μ 
ζοκηεθεζηήξ εενιμπεναηυηδηαξ, δ εζδζηή εενιυηδηα ηαζ μ ζοκηεθεζηήξ δζαζημθήξ, μ 
μπμίμξ απμηνέπεζ ηδκ ηαηαζηνμθή ηδξ ζηεβάκςζδξ. 

Σα οθζηά δφκαηαζ κα εθανιμζημφκ είηε απμηηχκηαξ ηα έημζια απυ ημ ειπυνζμ 
είηε ηαηαζηεοάγμκηάξ ηα επί ηυπμο ζημ ένβμ. διακηζηυ είκαζ κα θαιαάκμκηαζ ηα 
απαναίηδηα ιέηνα αζθαθείαξ ηυζμ βζα ημ πνμζςπζηυ ενβαζίαξ υζμ ηαζ βζα ηδκ 
πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ, ηάηζ πμο πνμηνέπεζ ημκ ζοκεπή έθεβπμ ηαε’ υθδ ηδκ 
δζάνηεζα ηδξ ηαηαζηεοήξ. 
 
1.3.2 Μεραληθέο ηδηόηεηεο.  

Οζ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ πμο απαζηείηαζ κα παναηηδνίγμκηαζ ηα οθζηά αοηά είκαζ δ 
ακημπή ζε εθίρδ, ηάιρδ, εθεθηοζιυ ηαζ ζηζξ δμκήζεζξ αθθά ηαζ ζε ακημπή ζηδ 
βήνακζδ. Δπζπθέμκ, απαζημφιεκεξ ζδζυηδηεξ απμηεθμφκ δ ηαηάθθδθδ ποηκυηδηα, δ 
εθαζηζηυηδηα ηαζ δ εοεναοζηυηδηα, εκχ είκαζ ζδιακηζηυ κα επζθέβμκηαζ ζφιθςκα ιε 
ηζξ εηάζημηε ακάβηεξ. 
 
1.3.3 Υεκηθή ζπκπεξηθνξά θαη αλζεθηηθόηεηα.  

Όζμ αθμνά ηζξ πδιζηέξ ζδζυηδηεξ, ηα οθζηά εα πνέπεζ κα παναηηδνίγμκηαζ απυ 
ακημπή ζηδ δζάανςζδ αθθά ηαζ ζημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ βζα απμθοβή ιζηνμγδιζχκ. 
Δπίζδξ, ζδιακηζηή απμηεθεί δ εενιζηή ακημπή ακάθμβα ιε ηζξ απαζημφιεκεξ ακάβηεξ 
ημο ένβμο ηαζ δ  ακημπή ζηδκ οβναζία. ε εζδζηέξ πενζπηχζεζξ, εα πνέπεζ κα 
θαιαάκεηαζ οπυρδ δ ακημπή ζε δζάθμνα αένζα, ζηδκ οπενζχδδ αηηζκμαμθία ηαζ ζημ 
εαθαζζζκυ αθάηζ (Καθηάκδξ et al, 2001). 
 
1.3.4 Καηεγνξηνπνίεζε ζεξκνκνλσηηθώλ πιηθώλ 

Ζ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ εενιμιμκςηζηχκ οθζηχκ πναβιαημπμζείηαζ ιε αάζδ 
ηα παναηηδνζζηζηά ημοξ. Όζμ αθμνά ηδκ πδιζηή ζφκεεζδ, ηα οθζηά δζαπςνίγμκηαζ ζε 
μνβακζηά, ακυνβακα ηαζ ζφκεεηα εκχ ιε αάζδ ηδκ πνχηδ φθδ πμο πνδζζιμπμζείηαζ 
βζα ηδκ παναβςβή ημοξ δζαπςνίγμκηαζ ζε ηνεζξ  επζιένμοξ ηαηδβμνίεξ: 

 Ονοηηά οθζηά υπμο είκαζ δ άιιμξ, μ αςλίηδξ ημ βοαθί η.η. 

 Πνχηεξ φθεξ βζα αθνχδεξ πθαζηζηυ, υπςξ είκαζ δ μοθεοάκδ ηαζ δ 
θμνιαθδεΰδδ. 

 Φοζζηά μνβακζηά οθζηά, υπςξ είκαζ μ θεθθυξ, ημ λφθμ, ημ ιαθθί η.α.. 
Ο δζαπςνζζιυξ ιε αάζδ ηδ δμιή ημοξ βίκεηαζ ζε αθνχδδ, ζκχδδ ηαζ ημηηχδδ 

(Παπαδυπμοθμξ, 2004). 



1.3.5 Σα θπξηόηεξα ζεξκνκνλσηηθά πιηθά 

Σα πζμ ζοκήεδ ηαζ ηονζυηενα οθζηά βζα πνήζδ εενιμιυκςζδξ απμηεθμφκ μ 
οαθμαάιααηαξ, μ πεηνμαάιααηαξ, δ δζμβηςιέκδ πμθοζηενίκδ, δ ελδθαζιέκδ 
πμθοζηενίκδ, δ πμθομονεεάκδ, ηα εφηαιπηα εενιμιμκςηζηά οθζηά ηαζ ηέθμξ, ηα 
θαζκμθζηά ιμκςηζηά οθζηά. Σμ οθζηυ πμο ειθακίγεζ αολδιέκδ πνήζδ είκαζ μ 
οαθμαάιααηαξ, μ μπμίμξ απμηεθείηαζ απυ ιεβάθμο ιήημοξ ίκεξ βοαθζμφ πνχιαημξ 
θεοημφ. Ο οαθμαάιααηαξ πανάβεηαζ απυ μνοηηέξ πνχηεξ φθεξ υπςξ αθμοιίκα, 
ναγμνίηδ, πονζηζηή άιιμ ηαζ ακεναηζηή ζυδα. 
 
 

1.4 ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΜΔΛΔΣΖ 

Όπςξ πνμακαθένεδηε ηαζ πνμδβμοιέκςξ, ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ζηδκ 
ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ηδκ ηαηέπμοκ ηα ηηίνζα ιε πμζμζηυ ιάθζζηα 40%. Αοηυ 
ζοκέααθε ζημ βεβμκυξ, επζηέκηνςζδξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, ημκ ημιέα ηδξ 
αεθηίςζδξ ηςκ παναβςβζηχκ δζαδζηαζζχκ ιε ζημπυ ηδκ ακααάειζζδ ηδξ πμζυηδηαξ 
ηδξ γςήξ ηςκ πμθζηχκ ηδξ, υζμ αθμνά ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηδξ εκένβεζαξ πμο 
ηαηακαθχκμοκ.  

Δίκαζ βεβμκυξ επίζδξ, πςξ ηα οθζζηάιεκα ηηίνζα ζε υθεξ ηζξ ακεπηοβιέκεξ 
πχνεξ ηαηακαθχκμοκ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ εκένβεζαξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ κέεξ 
ηαηαζηεοέξ. Αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια κα ειθακίγμκηαζ αολδιέκεξ πνμμπηζηέξ βζα 
ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ιέζα απυ εκενβεζαηή ακααάειζζδ, πενζζζυηενμ ζηα 
οθζζηάιεκα ηηίνζα απυ υηζ ζηα κευηηζζηα. 

Όζμ αθμνά ηδκ πενζμπή ηδξ Κφπνμο, ελαζηίαξ ημο βεβμκυημξ πςξ ιέπνζ ηαζ ημ 
2007 δεκ οπήνπε κμιμεεζία πμο αθμνμφζε ηδκ εκενβεζαηή απυδμζδ ηςκ ηηζνίςκ, ημ 
ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ ηηζνίςκ δεκ πανμοζίαγε ααζζηή εενιμιυκςζδ ηαζ ηαη’ 
επέηηαζδ παιδθή ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ. Ακαθοηζηυηενα, ημ 54% ηςκ ηηζνίςκ δεκ 
θένεζ ηαιία εενιμιυκςζδ, ημ 43% έπεζ δζπθμφξ οαθμπίκαηεξ, ημ 7% θένεζ 
εενιμιυκςζδ ζηδκ ελςηενζηή ημζπμπμζία ηαζ ιυκμ ημ 6% θένεζ εενιμιυκςζδ ζηδκ 
εζςηενζηή ημζπμπμζία [Πδβή: ηαηζζηζηή Τπδνεζία Κφπνμο]. Έκα πμζμζηυ 4% αθμνά 
ηηίνζα πμο πηίζηδηακ ιεηά ημ 2008 ηαζ ειπίπημοκ ζηδκ κμιμεεζία υπμο οπμπνεχκεζ 
ηδκ πανμοζία εενιμιυκςζδξ έηζζ χζηε κα ιπμνέζεζ κα εηδμεεί άδεζα δυιδζδξ 
(Ηςάκκμο, 2016). 

 

Δζηυκα 1.12 πμζμζηά εενιμιμκςιέκςκ ηηδνίςκ ζηδκ Κφπνμ.  
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Με αάζδ ηα παναπάκς βκςζημπμζδιέκα ζημζπεία, δ ακάβηδ ηδξ οθζζηάιεκδξ 
ιεθέηδξ είκαζ απαναίηδηδ, ηαεχξ δ εκενβεζαηή ακααάειζζδ ηαημζηζχκ ζηδκ Κφπνμ 
απμηεθεί επζηαηηζηή ακάβηδ.  Με ηδκ πανμφζα ιεθέηδ εα πναβιαημπμζδεεί ακάθοζδ 
εη πνχηδξ υρεςξ ζηδ δζαθμνμπμίδζδ πμο ειθακίγεζ δ Κφπνμξ, ηυζμ κμιμεεηζηά 
υζμ ηαζ ηθζιαημθμβζηά εκχ ζηδ ζοκέπεζα εα πναβιαημπμζδεεί ιεθέηδ βζα ηδκ 
ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ιζαξ οθζζηάιεκδξ ηαημζηίαξ. Σέθμξ, εα δμεμφκ πζεακά 
ζεκάνζα αθθαβχκ εκενβεζαημφ εκδζαθένμκημξ ιε ζημπυ ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηδξ 
ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ ζηδκ οθζζηάιεκδ ηαημζηία. 

  



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2- ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ- ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  
 

2.1 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ 

Ζ ακάβηδ ημο ακενχπμο κα πνμζηαηεοεεί απυ ηζξ αηναίεξ ηαζ επζηίκδοκεξ 
ιεηααμθέξ ηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ ηςκ θοζζηχκ θαζκμιέκςκ, δζαηδνείηαζ απυ ηα 
πνχηα πνυκζα ηδξ φπανλήξ ημο. Ζ ακάβηδ αοηή ζοκδευηακ ακαπυζπαζηα ιε ηδκ 
πνμζπάεεζα επζαίςζήξ ημο. ηδκ πνμζπάεεζά ημο αοηή, μ άκενςπμξ επζδίςηε κα 
ελαζθαθίζεζ ηδκ άκεζδ ημοθάπζζημκ ζε ακεηηυ επίπεδμ ζημοξ πχνμοξ δζαιμκήξ ή 
απαζπυθδζήξ ημο. Ανηεημί πανάβμκηεξ ζοκηέθεζακ ζηδκ επζθμβή ηςκ πχνςκ αοηχκ 
υπςξ ημ ηθίια ηαζ μζ βεςβναθζηέξ ζοκεήηεξ ηδκ πενζμπήξ. Ζ ηαημζηία ημο πνχημο 
ακενχπμο ειθακίγεηαζ ζε ζπδθζέξ μζ μπμίεξ ημο πανείπακ πνμζηαζία απυ ηζξ 
παιδθέξ εενιμηναζίεξ ημο πεζιχκα ηαζ ηζξ ορδθέξ ημο ηαθμηαζνζμφ. διακηζηυξ 
πανάβμκηαξ ηδξ ακάπηολδξ ημο πμθζηζζιμφ ήηακ δ ακαηάθορδ ηδξ θςηζάξ, δ μπμία 
ημο έδςζε ηδ δοκαηυηδηα κα ιεηααάθθεζ, ακάθμβα ιε ηζξ εηάζημηε ακάβηεξ, ηδκ 
εενιμηναζία ημο άιεζμο πενζαάθθμκημξ πμο ανζζηυηακ. Όηακ μ άκενςπμξ 
λεπέναζε ημ πνυαθδια ηδξ εένιακζδξ ημο πχνμο δζαιμκήξ ημο έπεζηα απυ ανηεηά 
πνυκζα, μδδβήεδηε ζηδκ ακαγήηδζδ κέςκ ιεευδςκ εένιακζδξ υπςξ ήηακ ηα ηγάηζα 
αθθά ηαζ πνςηυβμκςκ ζοζηδιάηςκ ηεκηνζηήξ εένιακζδξ ιε ηδκ ηαοηυπνμκδ δζάκμζλδ 
μπχκ ζηζξ ημνοθέξ ηςκ ζπδθζχκ βζα ηδκ δζαθοβή ημο ηαπκμφ. Ζ ακάπηολδ ηδξ 
εθεονεηζηυηδηάξ ημο ημκ μδήβδζε ζηδκ δδιζμονβία ηαζκμημιζχκ, μζ μπμίεξ πμθθέξ 
θμνέξ λεπενκμφζακ ηζξ ηυηε ηεπκμθμβίεξ ηαζ δοκαηυηδηεξ πμο οπήνπακ.  

 
 

2.2 ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΚΣΗΡΗΧΝ 

Όπςξ μνίγεηαζ απυ ηδκ Δονςπασηή Δπζηνμπή, δ ακαθμβία ηδξ ζοκμθζηήξ 
ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ ζημ ηηζνζαηυ ημιέα ζηδκ Δονχπδ βζα ρφλδ, εένιακζδ, γεζηυ 
κενυ πνήζδξ ηαζ θςηζζιυ είκαζ 40%. Ο ηνζημβεκήξ ηηζνζαηυξ ημιέα ηαεχξ ηαζ μ 
μζηζαηυξ έπμοκ εηημπίζεζ ημοξ παναδμζζαημφξ ιεβάθμοξ ηαηακαθςηέξ υπςξ μζ 
αζμιδπακίεξ ηαζ μζ ιεηαθμνέξ. Σμ 94% ηδξ εηπμιπήξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα 
μθείθεηαζ πθέμκ απυ ηδκ παναβςβή ηαζ πνήζδ εκένβεζαξ, απυ ημ μπμίμ βζα ημ 45% 
ημοθάπζζημκ μθείθεηαζ μ ηηζνζαηυξ ημιέαξ. Με αθμνιή ηδ ζοκεπή αφλδζδ ημο 
πμζμζημφ εηπμιπήξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα αθθά ηαζ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ 
επζπηχζεςκ πμο έπεζ επζθένεζ, ήηακ κα δμεεί ιεβάθδ έιθαζδ δζεεκχξ ζηδ ζςζηή 
πνήζδ ηαζ ελμζημκυιδζδξ ηδξ εκένβεζαξ.  

Με ηζξ ζδιενζκέξ ηεπκμθμβίεξ έπεζ ηαηαζηεί εθζηηή ηαηά ιεβάθμ πμζμζηυ δ 
ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ ζημκ ηηζνζαηυ ημιέα, ιεβέεμοξ έςξ ηαζ 22% ιέπνζ ηαζ ημ 
2022 εκχ δ ελμζημκυιδζδ αοηή πναβιαημπμζείηαζ ιε απθέξ πανειαάζεζξ ηαζ 
ηεπκζηέξ. Σα 10 εηαημιιφνζα ηςκ μζηζαηχκ θεαήηςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα 
εένιακζδ ηςκ ηηζνίςκ είκαζ δθζηίαξ ίζδξ ή ηαζ ιεβαθφηενδξ ηςκ 20 εηχκ υπμο ιε ηδκ 
ακηζηαηάζηαζή ημοξ ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιέπνζ ηαζ 5% ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ. Πζμ 
ζοβηεηνζιέκα, ιέζς ιεθεηχκ ακαιέκεηαζ δ αφλδζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ βζα 
ημκ ηθζιαηζζιυ ηςκ ηηζνίςκ, υπμο ιε ηδκ εβηαηάζηαζδ ηθζιαηζζηζηχκ παιδθήξ 
απυδμζδξ δ ηαηακάθςζδ ιπμνεί κα ιεζςεεί έςξ ηαζ 25%. Δπζπθέμκ, δ 
ακηζηαηάζηαζδ ή δ ελ’ ανπήξ ημπμεέηδζδ δθζαηχκ ζοζηδιάηςκ αθθά ηαζ ζοζηδιάηςκ 
θοζζημφ θςηζζιμφ ηαζ δνμζζζιμφ ζηα ηηίνζα, ιπμνεί κα απμδχζεζ έςξ ηαζ 60% 
ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ. Ακηίζημζπα, δ αλζμπμίδζδ ηςκ ΑΠΔ υπςξ βζα πανάδεζβια ηα 
θςημαμθηασηά ιπμνμφκ κα απμθένμοκ επζπθέμκ ελμζημκυιδζδ. Ζ ημπμεέηδζδ 
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απθήξ εενιμιυκςζδξ ζηα ηηίνζα ηδξ Δονχπδξ, ζφιθςκα ιε εηεέζεζξ ηδξ 
Δονςπασηήξ Έκςζδξ, ιπμνεί κα ιεζχζεζ ηδκ εηπμιπή νφπςκ (CO2) ηαηά 42% 
(Εαπανυπμοθμξ, 2020).  

 
 

2.3 Κ.Δλ.Α.Κ 

Ο Κακμκζζιυξ Δκενβεζαηήξ Απυδμζδξ Κηζνίςκ (Κ.Δκ.Α.Κ.) δζαηοπχκεηαζ ζηδκ 
ΚΤΑ 5825/ 9-4-2010 ηαζ ηέεδηε ζε εθανιμβή ιε ηδκ εβηφηθζμ μζη.1603/ 4-10-2010. Ο 
Κ.Δκ.Α.Κ. απμηεθεί ηδ οθμπμίδζδ ημο Νυιμο 3661 ηαζ μοζζαζηζηά εεζιμεεηεί ημκ 
μθμηθδνςιέκμ εκενβεζαηυ ζπεδζαζιυ ζημκ ηηζνζαηυ ημιέα ιε ζημπυ ηδ αεθηίςζδ ηδξ 
εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ηςκ ηηζνίςκ, ηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ηαζ ηδκ πνμζηαζία 
ημο πενζαάθθμκημξ (Πθμφιπδ, 2013). Βάζδ ημο Νυιμο 3661/2008 «Μέηνα βζα ηδ 
ιείςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ ηαηακάθςζδξ ηςκ ηηζνίςκ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ», έπεζ ηαηαζηεί 
απαναίηδηδ δ εηπυκδζδ ιεθέηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ, ιε ημκ κυιμ κα έπεζ 
εκανιμκζζηεί δ Δθθδκζηή κμιμεεζία. ημ κυιμ αοηυ εκζςιαηχκμκηαζ υθεξ μζ 
δζαηάλεζξ ηδξ Οδδβίαξ (2002/91/ΔΚ), μ μπμίμξ πνμαθέπεζ ηδκ έηδμζδ Κακμκζζιμφ 
Δκενβεζαηήξ Απυδμζδξ ηςκ ηηζνίςκ ηαζ δζαηνίκεζ πέκηε ααζζηέξ εκυηδηεξ μζ μπμίεξ 
αθμνμφκ: ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ εθαπίζηςκ απαζηήζεςκ εκενβεζαηή απυδμζδ, ηδ 
ιέεμδμ οπμθμβζζιμφ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ κέςκ ηαζ οθζζηάιεκςκ ηηζνίςκ, ηδκ 
έηδμζδ πζζημπμζδηζημφ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ, ηδκ επζεεχνδζδ θεαήηςκ ηαζ 
εβηαηαζηάζεςκ ηθζιαηζζιμφ ηαζ ηδκ δζαπίζηεοζδ εκενβεζαηχκ επζεεςνδηχκ. 

Ζ Οδδβία 2002/91/ΔΚ ηδξ 16δξ Γεηειανίμο 2002 ακηζηαηαζηάεδηε ζηζξ 19 
Μαΐμο 2010 ιε ηδκ Οδδβίαξ 2010/31/ΔΔ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο. «Γζα ηδκ 
εκενβεζαηή απυδμζδ ηςκ ηηζνίςκ (ακαδζαηφπςζδ)». Απυ ημ Δθθδκζηυ ηνάημξ 
εηδυεδηε μ κυιμξ 4122/2013 «Δκενβεζαηή Απυδμζδ Κηζνίςκ – Δκανιυκζζδ ιε ηδκ 
Οδδβία 2010/31/ΔΔ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο ηαζ θμζπέξ 
δζαηάλεζξ», υπμο πνμηφπημοκ ηάπμζεξ ααζζηέξ αθθαβέξ υπςξ: 

1. Οζ εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ, υπμο ηαεμνίγμκηαζ απυ ημκ 
Κ.Δκ.Α.Κ, ηυζμ ζημ ζφκμθμ ημο ηηζνίμο, υζμ ηαζ ζηα επζιένμοξ ζημζπεία. 
Λαιαάκμκηαζ οπυρδ ηα αέθηζζηα επίπεδα ιε αάζδ ημ ηυζημξ ηαηά ηδκ 
εηηζιχιεκδ δζάνηεζα ημο μζημκμιζημφ ηφηθμο γςήξ ημο ηηζνίμο ή ζημζπείμο. 

2. Απυ ηδκ 1.1.2021 υθα ηα ηηίνζα εα πνέπεζ κα είκαζ ιδδεκζηήξ ηαηακάθςζδξ 
εκχ βζα ηα κέα ηηίνζα πμο αθμνμφκ οπδνεζίεξ δδιμζίμο ημιέα δ ζζπφξ αοηή 
ζζπφεζ απυ 1.1.2019. Σα ηεθεοηαία, πμο ηαθφπημοκ επζθάκεζα άκς ηςκ 500 
η.ι. εα πνέπεζ κα έπμοκ ακανηδιέκμ ζε ειθακή εέζδ ημ ΠΔΑ. 

3. Ζ εκενβεζαηή ηαηδβμνία εα πνέπεζ κα ακαθένεηαζ υηακ δζαθδιίγεηαζ, πςθείηαζ 
ή ιζζεχκεηαζ έκα ηηίνζμ, εθυζμκ έπεζ εηδμεεί ΠΔΑ. 

4. Ζ πνχηδ επζεεχνδζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ εένιακζδξ ηαζ ηθζιαηζζιμφ εα πνέπεζ 
κα πναβιαημπμζείηαζ εκηυξ 4 εηχκ. Δπίζδξ, απυ ηδκ 1.1.2014 βζα ηδκ έηδμζδ 
ΠΔΑ είκαζ απαναίηδηδ δ πνμζηυιζζδ εηεέζεςκ επζεεχνδζδξ ηςκ 
ζοζηδιάηςκ εένιακζδξ ηαζ ηθζιαηζζιμφ (Φφθθμο 2010). 

  

 

 



2.4 ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΚΣΗΡΗΧΝ 

Γζα κα πναβιαημπμζδεεί δ ελαζθάθζζδ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ ζε 
οθζζηάιεκα ηαζ κέα ηηίνζα είκαζ απαναίηδηδ εθανιμβή ηςκ ανπχκ ημο εκενβεζαημφ 
ζπεδζαζιμφ ηςκ ηηζνίςκ. Αοηυ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδ ιεθέηδ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ. Γζα 
ημ θυβμ αοηυ μ ηαηάθμβμξ ημο Κ.Δκ.Α.Κ μνίγεζ ηζξ εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ εκενβεζαηήξ 
απυδμζδξ, ηζξ μπμίεξ εα πνέπεζ κα αημθμοεεί ηάεε κέμ ηαζ οθζζηάιεκμ ηηίνζμ. Οζ 
απαζηήζεζξ αοηέξ ζηακμπμζμφκηαζ υηακ δ ζοκμθζηή ηαηακάθςζδ πνςημβεκμφξ 
εκένβεζαξ ημο ηηζνίμο πμο ελεηάγεηαζ είκαζ ίζδ ή ιζηνυηενδ απυ ηδ ζοκμθζηή 
ηαηακάθςζδ ηηίνζμ ακαθμνάξ ή υηακ ημ ηηίνζμ πμο ελεηάγεηαζ πανμοζζάγεζ ίδζα 
παναηηδνζζηζηά ιε ημ ηηίνζμ ακαθμνάξ υζμ αθμνά ημ ηέθοθμξ ηαζ ηζξ 
δθεηηνμιδπακμθμβζηέξ εβηαηαζηάζεζξ (Πθμφιπδ, 2013).  

φιθςκα ιε ημκ ηακμκζζιυ, δ εκενβεζαηή ηαηακάθςζδ ημο ηηζνίμο βζα 
εένιακζδ, ρφλδ, γεζηυ κενυ πνήζδξ ηαζ θςηζζιυ εηθνάγεηαζ ζε KWh/m2*έημξ ηαζ 
δζαπςνίγεηαζ ζε ηαηδβμνίεξ εκενβεζαηχκ μνίςκ απυ ημ Α έςξ ημ Ζ. Σα υνζα αοηά 
ηαεμνίγμκηαζ ζοκανηήζεζ:  

α) ημο δείηηδ εκενβεζαηήξ ηαηακάθςζδξ ακαθμνά ημο ηακμκζζιμφ Rr, μ μπμίμξ 
ακηζζημζπεί ζηδ ιεβίζηδ ηαηά ημκ ηακμκζζιυ επζηνεπυιεκδ ηζιή εκενβεζαηήξ 
ηαηακάθςζδξ ζε κέα ηηίνζα ή οθζζηάιεκα άκς ηςκ 1.000 η.ι.  

α) ημο δείηηδ εκενβεζαηήξ ηαηακάθςζδξ ακαθμνάξ ημο ηηζνζαημφ απμεέιαημξ 
Rs, μ μπμίμξ ακηζζημζπεί ζηδ ιέζδ ηζιή ηδξ εκενβεζαηήξ ηαηακάθςζδξ ημο Δεκζημφ 
ηηζνζαημφ απμεέιαημξ. 

ηδκ παναηάης εζηυκα θαίκμκηαζ ηα υνζα ιε ημοξ απμδεηημφξ ζοκηεθεζηέξ 
αάζδ Κ.Δκ.Α.Κ βζα ημ ηάεε έκα: 

 

Δζηυκα 2.1: Όνζα εκενβεζαηχκ μνίςκ Κ.Δκ.Α.Κ 

 Γζα ηδ πναβιαημπμίδζδ ηδξ εκενβεζαηήξ επζεεχνδζδξ είκαζ απαναίηδηδ 
επίζδξ δ ζφκδεζδ ιε ηα ηθζιαημθμβζηά δεδμιέκα ηδξ πενζμπήξ ηςκ ελεηαγυιεκςκ 
ηηζνίςκ. Ζ Δθθδκζηή επζηνάηεζα ζηα πθαίζζα ηδξ Μεθέηδξ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ 
έπεζ πςνζζηεί ζε ηέζζενζξ ηθζιαηζηέξ γχκεξ. Οζ πενζμπέξ ημο ηάεε κμιμφ υπμο ημ 
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ορυιεηνμ ημοξ ανίζηεηαζ ζε φρμξ ιεβαθφηενμ ηςκ 500 ιέηνςκ, εκηάζζμκηαζ 
αοηυιαηα ζηδκ επυιεκδ ροπνυηενδ ηθζιαηζηή γχκδ. ηζξ παναηάης δφμ εζηυκεξ 
ειθακίγεηαζ μ πάνηδξ ηδξ Δθθάδαξ απεζημκζγχιεκμξ ηςκ ηθζιαηζηχκ γςκχκ ηαζ μ 
δζαπςνζζιυξ ηςκ ηθζιαηζηχκ γςκχκ ηαηά κμιμφξ. 

 

Δζηυκα 2.2: Απεζηυκζζδ ηθζιαηζηχκ γςκχκ Δθθάδαξ 

  

 

Δζηυκα 2.3: Γζαπςνζζιυξ ηθζιαηζηχκ γςκχκ ηαηά κμιμφξ ζηδκ Δθθάδα  

[ΣΟΣΔΔ-20701] 

 

 

 



2.5 ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ- ΑΤΣΟΝΟΜΧ 

Με ηδκ ακάβηδ ηδξ Δθθάδαξ κα αημθμοεήζεζ ημοξ ηακμκζζιμφξ ηδξ 
Δονςπασηήξ Έκςζδξ υζμ αθμνά ηδκ εκενβεζαηή ηαηακάθςζδ ηςκ ηηζνίςκ, 
εεζπίζηδηακ πμθζηζηέξ ηαζ πνμβνάιιαηα ςξ ηίκδηνα βζα ηδκ εθανιμβή ημοξ. Αοηά 
αθμνμφκ επζδμηήζεζξ βζα αθθαβή θεαήηςκ πεηνεθαίμο ζε θέαδηεξ θοζζημφ αενίμο, 
ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ηθζιαηζζηζηχκ ιε κέα απμδμηζηυηενα ζοζηήιαηα η.α. Δπζπθέμκ, 
πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα επζδυηδζδξ βζα πανέιααζδ ζε δδιυζζα ηηίνζα υπμο 
ζηεβάγμκηαζ ηαηά ιεβάθμ πμζμζηυ οπδνεζίεξ ηαζ ηέθμξ εκενβμπμζήεδηακ 
πνμβνάιιαηα βζα ημ εονφ ημζκυ, ηαηά ημ μπμίμ επζδμηεί δζάθμνεξ δνάζεζξ 
ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ ζηδκ ηφνζα ηαημζηία ημοξ ιε ημ πζμ πνυζθαημ κα είκαζ ημ 
"Δλμζημκμιχ-Αοημκμιχ". Σμ ηεθεοηαίμ πανέπεζ πυνμοξ βζα κέα ζοζηήιαηα 
ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ υπςξ είκαζ μ ιδπακζηυξ αενζζιυξ, αοημιαηζζιμί βζα 
θςηζζιυ ηαζ άθθα ζοζηήιαηα. 

Σμ επζδμημφιεκμ πνυβναιια "Δλμζημκμιχ- Αοημκμιχ", ημ μπμίμ 
πναβιαημπμζείηαζ ηάεε πνυκμ ιε δζαθμνεηζηή μκμιαζία δζαεέηεζ επζδμημφιεκεξ 
δνάζεζξ ζημ εονφ ημζκυ ηα ηεθεοηαία πνυκζα, ιε ζημπυ ηδκ εκενβεζαηή ακααάειζζδ 
οθζζηάιεκςκ ηαημζηζχκ. Σμ πνυβναιια αοηυ, ημ μπμίμ μθμηθδνχεδηε ζηζξ ανπέξ ημο 
2021, πανέπεζ δζηαίςια ζοιιεημπήξ ζε θοζζηά πνυζςπα ηαζ αθμνά ιειμκςιέκεξ 
ηαημζηίεξ  ηαζ πμθοηαημζηίεξ. Σα ηνζηήνζα πμο επζθέβμκηαζ είκαζ ημ αημιζηυ/ 
μζημβεκεζαηυ εζζυδδια ημο αζημφκηα εκχ ημ ιέβζζημ πμζμζηυ επζπμνήβδζδξ ιπμνεί 
κα θεάζεζ ιέπνζ ηαζ ημ 95% ζε εζδζηέξ πενζπηχζεζξ. Βαζζηυξ ζοκηεθεζηήξ βζα ηδκ 
επζπμνήβδζδ είκαζ μζ πανειαάζεζξ πμο εα πναβιαημπμζδεμφκ ζηα ηηίνζα κα ηζξ 
ακαααειίγμοκ ηαη’ εθάπζζημ 3 εκενβεζαηέξ ηαηδβμνίεξ, πνάβια πμο δεκ ζζπφεζ βζα ηζξ 
πμθοηαημζηίεξ ηαεχξ δεκ ηίεεηαζ εθάπζζημξ εκενβεζαηυξ ζηυπμξ (ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ – 
ΑΤΣΟΝΟΜΧ, 2020). Ο μζημκμιζηυξ πνμτπμθμβζζιυξ πμο δζαηέεδηε βζα ημ έημξ 
2020-2021 ιέζς ημο πνμβνάιιαημξ «Δλμζημκμιχ- Αοημκμιχ» θαίκεηαζ ζημ 
παναηάης πίκαηα: 
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Πίκαηαξ 2.2  Πνμτπμθμβζζιυξ "Δλμζημκμιχ- Αοημκμιχ" 2020-2021  

 

 
 

2.6 ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ  

Ζ Κφπνμξ, ιε ημοξ κυιμοξ πενί Ρφειζζδξ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ηςκ 
ηηζνίςκ ημο 2006 έςξ 2012 έπεζ εκζςιαηχζεζ ζημ Δεκζηυ ηδξ δίηαζμ ηδκ μδδβία 
2010/31/ΔΔ, δ μπμία έπεζ ςξ ζηυπμ ηδ αεθηίςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ηςκ 
ηηζνίςκ, ιε ηδ θήρδ δζαθυνςκ ιέηνςκ, θαιαάκμκηαξ πανάθθδθα οπυρδ ηζξ 
ελςηενζηέξ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ, ηζξ ηθζιαηζηέξ απαζηήζεζξ ηςκ εζςηενζηχκ 
πχνςκ ηαεχξ ηαζ ημ ηυζημξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα εεζπίγεηαζ βεκζηυ πθαίζζμ βζα ηδ 
ιεεμδμθμβία οπμθμβζζιμφ ηδξ ζοκμθζηήξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ηςκ ηηζνίςκ, 
ηαεμνίγμκηαζ μζ απαζηήζεζξ ηδξ εθάπζζηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ βζα ηα κέα ηηίνζα, 
ηαεμνίγμκηαζ μζ εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ βζα οθζζηάιεκα ηηίνζα 
πμο πνήγμοκ ακαηαίκζζδ, πναβιαημπμζείηαζ νφειζζδ βζα ηδκ έηδμζδ πζζημπμζδηζηχκ 
εκενβεζαηήξ απυδμζδξ βζα υθα ηα κέα ηηίνζα αθθά ηαζ βζα ηα ηηίνζα πμο εκμζηζάγμκηαζ 
ή πςθμφκηαζ ηαζ πναβιαημπμζείηαζ νφειζζδ βζα ηδκ ηαεζένςζδ ηαηηζηχκ 
επζεεςνήζεςκ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ εένιακζδξ ιε θέαδηα ηαζ ηςκ ζοζηδιάηςκ 
ηθζιαηζζιμφ. Δπζπθέμκ, οθίζηακηαζ ιέηνα βζα ηδκ ηαεζένςζδ απαζηήζεςκ πμο 
αθμνμφκ ηδ ζςζηή δζαζηαζζμθυβδζδ, εβηαηάζηαζδ, νφειζζδ ηαζ θεζημονβία ηεπκζηχκ 
ζοζηδιάηςκ πμο εβηαείζηακηαζ ζε οθζζηάιεκα ηηίνζα ή ακηζηαείζηακηαζ ή 
ακαααειίγμκηαζ ηαζ ηέθμξ ιέηνα βζα ηδκ πνμχεδζδ ηςκ ηηζνίςκ ιε ζπεδυκ ιδδεκζηή 
ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ, υπμο θαιαάκεηαζ μ ζηυπμξ υθα ηα κέα ηηίνζα πμο 



ηαηαζηεοάγμκηαζ ιεηά ηδκ 31δ Γεηειανίμο 2020 κα είκαζ ηηίνζα ιε ζπεδυκ ιδδεκζηή 
ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ. 

Ζ εέζπζζδ ηςκ παναπάκς ιέηνςκ είκαζ ζδιακηζηή ηαεχξ ηα ηηίνζα δζαεέημοκ 
ιεβάθμ ηφηθμ γςήξ ιε επαηυθμοεμ δ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ κα πναβιαημπμζείηε 
ιαηνμπνυεεζια. Δπμιέκςξ, υθα ηα ηηίνζα εα πνέπεζ κα ζηακμπμζμφκ ηζξ εθάπζζηεξ 
απαζηήζεζξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ μζ μπμίεξ εα πνέπεζ κα είκαζ πνμζανιμζιέκεξ 
ζηζξ ημπζηέξ ζοκεήηεξ (Νζημθάμο,2020).  

Όπςξ ακαθένεδηε ηαζ ζε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, δ αεθηίςζδ ηδξ ζοκμθζηήξ 
εκενβεζαηήξ απυδμζδξ εκυξ οθζζηάιεκμο ηηζνίμο δεκ είκαζ απαναίηδηδ ζημ ζοκμθζηυ 
ηηίνζμ αθθά ιπμνεί κα πενζμνζζηεί ζηα ιένδ εηείκα πμο αθμνμφκ ηαηελμπήκ ηδκ 
απυδμζδ ημο ηηζνίμο ηαζ πανμοζζάγμοκ εοκμσηυηενδ ζπέζδ ημο ηυζημοξ ιε ημ 
υθεθμξ. Πνμξ εθανιμβή ηςκ παναπάκς ηαζ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 15 ημο κυιμο, μ 
Τπμονβυξ ιε ημ πνχημ Γζάηαβια Απαζηήζεςκ Δθάπζζηδξ Δκενβεζαηήξ Απυδμζδξ ημ 
μπμίμ εηδυεδηε 21 Γεηειανίμο 2007, ηαευνζζε ημοξ ιέβζζημξ επζηνεπυιεκμξ 
ζοκηεθεζηήξ εενιμπεναηυηδηαξ βζα ηα κέα ηηίνζα ηαζ βζα ηα ηηίνζα άκς ηςκ 1000 
ηεηναβςκζηχκ ιέηνςκ ηα μπμία πνήγμοκ ακαηαίκζζδ ιεβάθδξ ηθίιαηαξ. Απυ ημ 2010 
ηαεμνίζηδηε απαναίηδηδ δ έηδμζδ πζζημπμζδηζημφ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ, 
εκενβεζαηήξ ηαηδβμνίαξ ημοθάπζζημκ Β, βζα υθα ηα κέα ηηίνζα αθθά ηαζ βζα αοηά 
επζθάκεζα άκς ηςκ 1.000 ηεηναβςκζηχκ πμο πνήγμοκ ακαηαίκζζδ ιεβάθδξ ηθίιαηαξ. 
Σμ 2013 πναβιαημπμζήεδηε ιείςζδ 15% ηςκ ιεβίζηςκ ζοκηεθεζηχκ 
εενιμπεναηυηδηαξ, εκχ ηέεδηακ μζ ιέβζζημζ ζοκηεθεζηέξ εενιμπεναηυηδηαξ βζα ηα 
ζημζπεία ημο ηεθφθμοξ πμο ακηζηαείζηακηαζ ηαζ ημπμεεημφκηαζ ζε οθζζηάιεκα ηηίνζα. 
Πανάθθδθα, ηέεδηε ημ εθάπζζημ πμζμζηυ ηδξ ζοκμθζηήξ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ ημ 
μπμίμ είκαζ απαναίηδημ κα πνμένπεηαζ απυ ακακεχζζιεξ πδβέξ εκένβεζαξ βζα ηα 
ηηίνζα πμο δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ ηαημζηίεξ. Οζ ζοκηεθεζηέξ εενιμπεναηυηδηαξ 
ημο ηεθφθμοξ ιεζχεδηακ ηζ άθθμ ημ 2016 ιε ζημπυ ηδκ ηαθφηενδ ακαθμβία ηυζημοξ 
ηαζ μθέθμοξ ζε ζπέζδ ιε ημκ ηφηθμ γςήξ ημο ηηζνίμο εκχ ακαημζκχεδηε δ 
οπμπνέςζδ υθςκ ηςκ ηηζνίςκ ζηδκ παναβςβή εθάπζζηςκ πμζμζηχκ εκένβεζαξ απυ 
ακακεχζζιεξ πδβέξ.  

Σέθμξ, ζφιθςκα ιε ημ Γζάηαβια πμο ηέεδηε ζε εθανιμβή ηδκ 1δ Ηακμοανίμο 
2017, απαζηείηαζ υθα ηα ηηίνζα πμο οθίζηακηαζ ακαηαίκζζδ ιεβάθδξ ηθίιαηαξ κα έπμοκ 
πζζημπμζδηζηυ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ιε ηδκ εκενβεζαηή ηαηδβμνία κα είκαζ ίζδ δ 
ηαθφηενδ απυ Β, ιε ημ ααειυ αοηυ κα μνίγεηαζ υπμο είκαζ ηεπκζηά ηαζ μζημκμιζηά 
εθζηηυ (Νζημθάμο, 2020).  
 
 

 2.7 ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

Μεηά ηδ ζηεθία ηαζ ηδ ανδδκία, δ Κφπνμξ είκαζ ημ ηνίημ ιεβαθφηενμ ζε 
έηηαζδ κδζί ηδξ Μεζμβείμο, ηαηαθαιαάκεζ έηηαζδ 9251 ηεηναβςκζηά πζθζυιεηνα εκχ 
έπεζ ιέβζζημ ιήημξ 225 πζθζυιεηνα ιε ηδκ απυζηαζδ κα ιεηνάηε ιεηαλφ ηςκ 
αηνςηδνίςκ Γνέπακμκ ηαζ Απυζημθμξ Ακδνέαξ ηαζ πθάημξ 94 πζθζυιεηνα ιε ηδκ 
απυζηαζδ κα ιεηνάηε ιεηαλφ ηςκ αηνςηδνίςκ Κμνιαηίηδ ηαζ Γάηαξ εκχ ημ ζοκμθζηυ 
ιήημξ ηςκ αηηχκ ηδξ είκαζ 782 km . Απυ ημ 2004 δ Κφπνμξ απμηεθεί ιέθμξ ηδξ 
Δονςπασηήξ Έκςζδξ ηαζ ζοκακηάηαζ ζημ κμηζμακαημθζηυηενμ άηνμ ηυζμ ηδξ 
Δονςπασηήξ Έκςζδξ υζμ ηαζ μθυηθδνδξ ηδξ Δονχπδξ. Απυ ιμνθμθμβζηήξ 
απυρεςξ απμηεθείηαζ απυ δφμ ιεβάθεξ μνμζεζνέξ αοηή ημο Σνμυδμοξ πμο δεζπυγεζ 
ζημ ηεκηνζηυ ηιήια ημο κδζζμφ ιε ιέβζζημ ορυιεηνμ 1952 ιέηνα ηαζ αοηή ημο 
Πεκηαδαηηφθμο δ μπμίαξ ανίζηεηαζ ζημ αμνεζυηενμ ηιήια ιέβζζημ ορυιεηνμ 1085 
ιέηνα( Καηαθοβζχημο, 2014).  
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2.8 ΚΛΗΜΑΣΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ 

Καεχξ δ Κφπνμξ πενζαάθθεηαζ απυ ηδκ ακαημθζηή Μεζυβεζμ, μθείθεζ ζε αοηήκ 
ηα ιεζμβεζαηά ηθζιαηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ.  Σα παναηηδνζζηζηά αοηά είκαζ ημ γεζηυ 
ηαζ λδνυ ηαθμηαίνζ ηαζ ημκ ήπζμ ανμπενυ πεζιχκα (Υνζζημδμφθμο, 2013). Σμ δθζαηυ 
δοκαιζηυ ηδξ Κφπνμο είκαζ πμθφ ορδθυ, ιε διενήζζα δθζμθάκεζα 9,8 έςξ 14,5 χνεξ. 
Ζ διενήζζα δθζαηή δθζμθάκεζα ηαηά ιέζμ υνμ είκαζ 5,2 KWh/m2, πμο ακηζζημζπεί ιε 
ηδκ παιδθυηενδ ημκ Γεηέιανζμ ζηα 2,2 KWh/m2 ηαζ ηδκ ορδθυηενδ ημκ Ημφκζμ πμο 
είκαζ 8,12 KWh/m2. Ζ εθάπζζηδ εενιμηναζία εκημπίγεηαζ ημκ Ηακμοάνζμ ιε ιέζδ ηζιή 
9oC ηαζ δ ιέβζζηδ ημκ Αφβμοζημ ιε ιέζδ ηζιή ημοξ 35 oC (Καναθοβζχημο,2014). Οζ 
ανμπμπηχζεζξ, επίζδξ, εκημπίγμκηαζ ηονίςξ ημοξ ιήκεξ Γεηέιανζμ ιέπνζ ηαζ 
Φεανμοάνζμ, ιε ηδκ ιεβαθφηενδ ανμπυπηςζδ κα ηοιαίκεηαζ έςξ 1190 mm ζηα αμοκά 
ημο Σνμυδμοξ, υπμο ζοπκά ημοξ ιήκεξ αοημφξ ειθακίγμκηαζ ηαζ πζμκμπηχζεζξ 
(Σιήια Μεηεςνμθμβίαξ Κφπνμο 2014, Ίδνοια Δκένβεζαξ Κφπνμο, “Cyprus-
Geography, climate and population” 2014). 
 
 

2.9 ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΚΤΠΡΟΤ 

Ζ ιμκαδζηή πδβή εκένβεζαξ πμο δζαεέηεζ δ Κφπνμξ είκαζ δ δθζαηή, εκχ 
ααζίγεηαζ ζηδκ εζζαβςβή ηαοζίιςκ ελ’ μθμηθήνμο βζα ηδκ εκενβεζαηή ηδξ ηάθορδ ζηα 
ηηίνζα. Σμ πζμ ζοπκυ ηαφζζιμ πμο δζαηίεεημ είκαζ ημ πεηνέθαζμ ηαζ ημ αιέζςξ 
επυιεκμ ημ ηάναμοκμ. Σμ ηεθεοηαίμ ιάθζζηα υηακ απμηηά παιδθή ηζιή 
πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ βζα ηδ παναβςβή ηζζιέκημο. Δλαζηίαξ ηδξ βνήβμνδξ αφλδζδξ ηδξ 
μζημκμιίαξ ηδξ Κφπνμο ηα ηεθεοηαία πνυκζα, δ εκενβεζαηή ηαηακάθςζδ αολάκεηαζ ηα 
ηεθεοηαία 10, ιε εηήζζμ νοειυ ημο 7%, ααειυξ ίζμξ ιε ημκ νοειυ αφλδζδξ ημο 
Δβπχνζμο Δεκζημφ Πνμσυκημξ (Gross National Product). Ο ιμκαδζηυξ μνβακζζιυξ 
πμο πανάβεζ, ιεηαδίδεζ ηαζ δζακέιεζ δθεηηνζηή εκένβεζα ζηδκ πενζμπή ηδξ Κφπνμο 
είκαζ δ Ανπή Ζθεηηνζζιμφ Κφπνμο (ΑΖΚ). Σμ ζφζηδια παναβςβήξ, ημ μπμίμ είκαζ 
απμιμκςιέκμ, απμηεθείηαζ απυ ηνεζξ δθεηηνμπαναβςβζημφξ ζηαειμφξ, ιε ζοκμθζηή 
ζζπφ 988 MWe. Γεδμιέκμο ημο βεβμκυημξ ηδξ έκημκδξ ελάνηδζδξ ηδξ Κφπνμο ζηδκ 
εζζαβςβή ηαοζίιςκ, δ εκενβεζαηή πμθζηζηή ημο ηνάημοξ ζημπεφεζ ζηδκ πνμχεδζδ ηαζ 
εκίζποζδ εκενβεζαηχκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ ζοζηδιάηςκ πμο απμζημπεί ζηδκ μνεή 
πνήζδ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ηαεχξ επίζδξ πνμςεεί ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ 
ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ ηαζ ηδκ πνήζδ ιδ νοπμβυκςκ ηεπκμθμβζχκ άκεναηα 
(Καθμβήνμο,n.d.). 
 
 

2.10 ΤΣΖΜΑΣΑ ΘΔΡΜΑΝΖ ΕΔΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

Όζμκ αθμνά απυ ηεπκμθμβζηήξ, ημζκςκζηήξ ηαζ μζημκμιζηήξ απυρεςξ μζ 
ακακεχζζιεξ πδβέξ είκαζ ζε ελαζνεηζηά ιεβάθμ ααειυ αζχζζιεξ ζηδκ πενζμπή ηδξ 
Κφπνμο, επδνεαγυιεκμ απυ ηδκ ηαη' ελμπήκ πνήζδ πεηνεθαίμο βζα ηζξ εκενβεζαηέξ 
ακάβηεξ, ημ ορδθυ ηυζημξ ηδξ πνήζδξ ηδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ηαζ ηδκ απμδμπή 
απυ ημ ημζκυ βζα πνήζδ δθζαηήξ εκένβεζαξ. Σμ 1956 εζζήπεδζακ απυ ημ Ηζναήθ μζ 
πνχημζ ζοθθέηηεξ, εκχ ηέζζενα πνυκζα ιεηά πενίπμο λεηίκδζε δ ηαηαζηεοή ημοξ 
ζηδκ Κφπνμ. 

   Πανυηζ ζηδκ ανπή ειθακίζηδηακ πνμαθήιαηα υπςξ δζαννμέξ ηαζ παιδθή 
απυδμζδ πμο είπε ςξ απμηέθεζια ημ ορδθυ ηυζημξ, ζηδ ζοκέπεζα ηαζ εκχ 
δζμνεχεδηακ ηα πνμαθήιαηα αοηά, πναβιαημπμζήεδηε ιαγζηή ηαηαζηεοή ζοθθεηηχκ 



ιε ημ ηυζημξ αοηχκ κα ιεζχκεηαζ ηαζ μζ εβηαηεζηδιέκεξ ιμκάδεξ κα αολάκμκηαζ. Ζ 
εηήζζα παναβςβή ζοθθεηηχκ δθζαηχκ εενιμζζθχκςκ ζήιενα θηάκεζ ζηα 30.000 
η.ι.. Ζ πζμ ζοπκή εζηυκα εκυξ ηοπζημφ δθζαημφ ζοζηήιαημξ ζηδκ Κφπνμ είκαζ 
εενιμζζθςκζημφ ηφπμο υπμο ειθακίγεηαζ ιε δομ επίπεδμοξ ζοθθέηηεξ μζ μπμίμζ 
ηαθφπημοκ ζοκμθζηυ ειααδυ πενίπμο 3 - 4 η.ι. ηαζ έπμοκ δμπείμ απμεήηεοζδξ 150 
ιε 180 lt κηεπυγζημ ηνφμ κενμφ. Σμ οθζηυ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ δζαζςθήκςζδ 
αθθά ηαζ ζηζξ πθάηεξ απμννυθδζδξ ηςκ ζοθθεηηχκ είκαζ μ παθηυξ, υπςξ επίζδξ ηαζ 
μ ηφθζκδνμξ γεζημφ κενμφ. ημ  ηφθζκδνμ γεζημφ κενμφ ημπμεεηείηαζ, ιέζς 
ζενπακηίκαξ, μ θέαδηαξ πεηνεθαίμο μ υπμζμξ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ εθεδνζηυ ζφζηδια 
ζηα ζπίηζα πμο έπμοκ εβηαηεζηδιέκμ ζφζηδια ηεκηνζηήξ εένιακζδξ. Γζα θυβμοξ 
αζζεδηζηήξ ζοπκά ειθακίγεηαζ δ εβηαηάζηαζδ ημο ζοζηήιαημξ ζε ηεηθζιέκεξ μνμθέξ 
ή ζε παιδθυ επίπεδμ δ μπμία ζοκδοάγεηαζ ιε ζφζηδια πίεζδξ Καθμβήνμο, n.d.).  

Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ ζημκ 
μζηζαηυ ημιέα βζα ηδκ παναβςβή γεζημφ κενμφ εκχ πανάθθδθα ηαθφπηεηαζ ηαζ ημ 
50% ηςκ λεκμδμπεζαηχκ ιμκάδςκ. Ο πζμ ζοπκυξ ηφπμξ ζηα ζοζηήιαηα αοηά είκαζ μ 
εενιμζζθςκζηυξ ηαζ ηα ζοζηήιαηα αεαζαζιέκδξ ηοηθμθμνίαξ ηα μπμία ειθακίγμκηαζ 
ζε ιεβαθφηενεξ εβηαηαζηάζεζξ. ε ιεθέηδ πνμζμιμίςζδξ πμο πναβιαημπμζήεδηε, 
έπμκηαξ ςξ δεδμιέκα έκα ηοπζηυ ιεηεςνμθμβζηυ έημξ ηδξ Κφπνμο ηαζ έκα 
εενιμζίθςκμ μζημζφζηδια ζφζηδια ειααδμφ 3,8 η.ι. ηαζ 160 θίηνα δελαιεκή γεζημφ 
κενμφ, παναηδνήεδηε υηζ ιπμνεί κα ηαθφρεζ ημ 80% εηήζζςκ ακαβηχκ ζε γεζηυ κενυ 
ιζαξ μθυηθδνδξ μζημβέκεζαξ.  

Σμ δθζαηυ ζφζηδια ηδξ αεαζαζιέκδξ ηοηθμθμνίαξ πανμοζζάγεηαζ ιε ειθακή 
κα είκαζ ιυκμ ηα δθζαηά πθαίζζα ηαζ ημκ ηφθζκδνμ γεζημφ κενμφ κα ημπμεεηείηαζ ζημ 
ιδπακμζηάζζμ. Πνυζεεηα ζημ ζφζηδια είκαζ δ ακηθία ηαζ μ δζαθμνζηυξ εενιμζηάηδξ. 
Σμ ζφζηδια αοηυ ακ ηαζ πνμζθένεζ ηαθφηενδ αζζεδηζηή εζηυκα παναιέκεζ πζμ αηνζαυ 
απυ ημ ηοπζηυ. ηδκ παναηάης εζηυκα θαίκεηαζ δ ημπμεέηδζδ εκυξ ηέημζμο 
ζοζηήιαημξ ζε μνμθή.  

 

Δζηυκα 2.4: οθθέηηεξ αεαζαζιέκδξ ηοηθμθμνίαξ.  

Ζ Κφπνμξ, έπμκηαξ ηαηαηηήζεζ ηδκ πνχηδ εέζδ ζοβηνζηζηά ιε άθθεξ 
ιεζμβεζαηέξ πχνεξ αθθά ηαζ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ ζηδκ πνήζδ ηδξ δθζαηήξ 
εκένβεζαξ, ιε ημ ζοκμθζηυ ειααδυ δθζαηχκ ζοθθεηηχκ μζ μπμίμζ είκαζ θεζημονβζημί κα 
είκαζ 560.000 η.ι. ιε αοηυ κα ακαθμβεί ζε 0,86 η.ι. ακά ηάημζημ, ιε ηδ ηζιή πμο 
ακηζζημζπεί ζηδκ Δθθάδα κα είκαζ ιυκμ 0,3 η.ι..  
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Δίκαζ ακαβηαίμ ζημ ζδιείμ αοηυ κα ημκζζηεί πχξ ιέπνζ πνυζθαηα δεκ 
παναδεπυηακ επζπμνήβδζδ βζα ακηζηαηάζηαζδ δθζαηχκ ζοζηδιάηςκ. Με ημ κέμ 
ζπέδζμ επζδμηήζεςκ ημ μπμίμ εθανιυζηδηε πνυζθαηα, επζδμηείηαζ ιε 170 εονχ δ 
αθθαβή ηςκ παθαζχκ ζοζηδιάηςκ ιε ηαζκμφνβζα ιεβαθφηενδξ απυδμζδξ. Ζ αθθαβή 
αοηή μθείθεηαζ ζηδκ εοαζζεδημπμίδζδ ημο ηυζιμο απέκακηζ ζηδ ιυθοκζδ ημο 
πθακήηδ δ μπμία είκαζ απυννμζα ηςκ ημζκςκζηχκ παναηηδνζζηζηχκ αθθά ηαζ ημο 
επζπέδμο ιυνθςζδξ απέκακηζ ζηα εέιαηα ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ. Δπζπθέμκ, ζε 
αοηήκ ηδκ πνυμδμ έπεζ ζοκεζζθένεζ ηαζ μ ημιέαξ ηδξ αζμιδπακίαξ, μ μπμίμξ ηαηέπεζ 
ηδκ ζηακυηδηα κα πανάβεζ ηαθήξ πμζυηδηαξ πνχηεξ φθεξ ηαζ ιδπακήιαηα ιε παιδθυ 
ηυζημξ αθθά ηαζ ζηδ ζςζηή αλζμπμίδζδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ πνμζςπζημφ. 

Σμ πμζμζηυ δθζαηήξ εκένβεζαξ πμο δζαπέεηαζ ζηδκ Κφπνμ εα ιπμνμφζε κα 
είκαζ εηιεηαθθεφζζιμ ιε δζάθμνμοξ άθθμοξ ηνυπμοξ ιέζς ηςκ ακακεχζζιςκ πδβχκ 
εκένβεζαξ, ηάηζ υιςξ πμο αηυια δεκ έπεζ ακαπηοπεεί. Δπζπθέμκ, ακ ηαζ δ πνήζδ ηδξ 
αζμθζηήξ εκένβεζαξ ιέζς ηςκ ακειυιοθςκ ημκ πνμδβμφιεκμ αζχκα βζα άκηθδζδ 
κενμφ ηαηείπε ιεβάθμ πμζμζηυ, ιέπνζ ζήιενα δεκ έπεζ δδιζμονβδεεί ηακέκα αζμθζηυ 
πάνημ. Πανά ημ παιδθυ αζμθζηυ δοκαιζηυ ηδξ Κφπνμο, οπάνπμοκ ημπμεεζίεξ ζηζξ 
μπμίεξ εα ιπμνμφζακ κα εβηαηαζηαεμφκ ιζηνά αζμθζηά πάνηα ηαζ κα εηιεηαθθεοηεί δ 
ιμνθή αοηή εκένβεζαξ (Καθμβήνμο, n.d.). 

 
 

2.11 ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

Ζ ακάπηολδ ηδξ αζμιδπακίαξ υζμ αθμνά ημοξ δθζαημφξ ζοθθέηηεξ ζηδκ Κφπνμ 
πανέπεζ έκαοζια ζηζξ πνμμπηζηέξ βζα ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ. Με ηδ αεθηζζημπμίδζδ 
ηςκ δναζηδνζμηήηςκ, πνμάβμοκ ηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ υπμο πνμηφπημοκ 
μζημκμιζηά μθέθδ ηα μπμία, αθεκυξ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ πνμξ υθεθμξ ηδξ 
αζζεδηζηήξ ηςκ ηηζνίςκ, υπςξ βζα πανάδεζβια λεκμδμπείςκ ιε ζημπυ ηδκ 
πνμζέθηοζδ πεθαηχκ ηαζ αθεηένμο, ζηδ δζαθήιζζδ ηδξ Κφπνμο ζπεηζηά ιε ηδκ 
πενζααθθμκηζηή θνμκηίδα πμο απμθένεζ δ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ, ιε ζηυπμ ηδκ 
πνμζέθηοζδ "πνάζζκςκ" ημονζζηχκ, μζ μπμίμζ είκαζ μιάδεξ ακενχπςκ 
εοαζζεδημπμζδιέκμζ ζηα πενζααθθμκηζηά εέιαηα.  

διακηζηυ είκαζ κα πναβιαημπμζδεεί έθεβπμξ βζα κα αλζμθμβδεμφκ ηα ζπίηζα 
πμο δζαεέημοκ ζοζηήιαηα δθζαηήξ εένιακζδξ υζμ αθμνά ημ υθεθμξ. Δπζπθέμκ, εα 
πνέπεζ κα θδθεεί οπυρζκ  μ ζοκδοαζιυξ ηςκ δθζαηχκ αοηχκ ζοζηδιάηςκ 
εένιακζδξ ιε ηδκ δθζαηή ρφλδ, ιε ζημπυ ηδκ ακάπηολδ ηδξ πχναξ ζημκ ημιέα αοηυ.  

Έκαξ άθθμξ ημιέαξ μ μπμίμξ ειθακίγεζ πνμμπηζηή ζηζξ εθανιμβέξ ηδξ δθζαηήξ 
εκένβεζαξ είκαζ μ αζμιδπακζηυξ. ημκ ημιέα αοηυ ιέπνζ ζήιενα δεκ πναβιαημπμζείηαζ 
πνήζδ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ βζα πνήζδ εένιακζδξ, ρφλδξ ηαζ πνήζδξ γεζημφ κενμφ. 
Σμ βεβμκυξ αοηυ μθείθεηαζ ζημ υηζ ηαιία αζμιδπακία δεκ δέπεηαζ κα επεκδφζεζ ζε 
ένεοκα υζμ αθμνά ηα ζοζηήιαηα αοηά, εκχ ακηίζημζπα ηαιία αζμιδπακία δεκ ηα 
επζθέβεζ εθυζμκ δεκ οπάνπμοκ εθανιμβέξ μζ μπμίεξ κα απμηεθμφκηαζ απυ παιδθμφ 
ηυζημοξ ζοζηήιαηα ακαβκςνζζιέκδξ ηεπκμθμβίαξ. Δπαηυθμοεμ είκαζ θμζπυκ, δ 
ηαηάζηαζδ αοηή κα αθθάλεζ ιε ηδκ πανέιααζδ ημο ηνάημοξ, ηαεζζηχκηαξ 
οπμπνεςηζηή ηδκ εθανιμβή ημοξ. Ζ έκανλδ πανμπήξ πμνδβζχκ πζεακυκ κα αμδεήζεζ 
ημκ ημιέα ηδξ αζμιδπακίαξ υπμο εάκ επζηφπεζ εα πανμοζζαζημφκ ζδιακηζηά μθέθδ 
ηυζμ ζημκ ημιέα ηδξ αζμιδπακίαξ υζμ ηαζ ζηδ βεκζηυηενδ μζημκμιία.  

Σέθμξ, δ εθανιμβή εβηαηάζηαζδξ θςημαμθηασηχκ είκαζ πνμμπηζηή ιε ηαθμφξ 
δείηηεξ, ηαεχξ δ ιεβάθδ δθζμθάκεζα ηδξ πχναξ πνμζθένεζ ιεβάθμ πμζμζηυ 



επζηοπίαξ ζηα θςημαμθηασηά ζοζηήιαηα, ιε ημ ιυκμ ιεζμκέηηδια ημ ηυζημξ ημοξ ημ 
μπμίμ εα πνέπεζ κα ιεζςεεί έηζζ χζηε κα πανμοζζαζηεί πνυμδμξ ζηδκ εβηαηάζηαζδ 
ηαζ πνήζδ ημοξ (Καναθοβζχημο, 2014). 

 

Δζηυκα 2.5: Δβηαηεζηδιέκα θςημαμθηασηά ζε ζπίηζ ζηδκ Κφπνμ.  

 

 

Δζηυκα 2.6: Νέμ θςημαμθηασηυ πάνημ ζηδκ Κφπνμ.  

 

 

 

  



34 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 – ΜΔΛΔΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ 
ΜΟΝΟΚΑΣΟΗΚΗΑ.  

 

3.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Με αάζδ ημ κυιμ 3661/2008 «Μέηνα βζα ηδ ιείςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ 
ηαηακάθςζδξ ηςκ ηηζνίςκ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ» (ΦΔΚ Α 89), ηαείζηαηαζ οπμπνεςηζηή 
δ εηπυκδζδ ιεθέηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ, δ μπμία ζζπφεζ βζα υθα ηα κέα 
οθζζηάιεκα ακαηαζκζζιέκα ηηίνζα ιε ηζξ ελαζνέζεζξ ημο άνενμο 11 υπςξ έπμοκ 
δζαηοπςεεί. Ζ ιεθέηδ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ζοκηάζζεηαζ ιε αάζδ ημκ Κακμκζζιυ 
Δκενβεζαηήξ Απυδμζδξ Κηζνίςκ (Κ.Δκ.Α.Κ) ηαζ ηζξ ηεπκζηέξ μδδβίεξ ημο ηεπκζημφ 
Δπζιεθδηδνίμο Δθθάδαξ ημ μπμίμ οπμζηδνίγεζ ημκ ηακμκζζιυ ζφιθςκα ιε ηζξ 
ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ. 
 
 

3.2 ΣΟΥΟ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ.  

ηυπμξ ηδξ εκενβεζαηήξ ιεθέηδξ είκαζ μ οπμθμβζζιυξ εκενβεζαηήξ 
ηαηακάθςζδξ ημο ηηδνίμο εθαθνζάξ ηαηαζηεοήξ ηαζ δ εθαπζζημπμίδζδ ηδξ 
ηαηακάθςζδξ αοηήξ ιε ηδκ πνμζεήηδ πανειαάζεςκ, μζ μπμίμζ απμζημπμφκ ζηδ 
ζςζηή θεζημονβία ημο ηηζνίμο. Ζ εθαπζζημπμίδζδ αοηή εα επζηεοπεεί ιε ηδ ιεθέηδ ηαζ 
αλζμπμίδζδ ηδξ εέζδξ ηηζνίμο ςξ πνμξ ημκ πενζαάθθμκηα πχνμ ηαζ ηδξ Ζθζάηδξ 
αηηζκμαμθίαξ βζα ημκ ηάεε πνμζακαημθζζιυ. Δπζπθέμκ εα πναβιαημπμζδεεί ιεθέηδ 
ηδξ εενιμιυκςζδξ ηυζμ ζημ ηέθοθμξ ημο ηηζνίμο υζμ ηαζ ζηα δζάθακδ δμιζηά 
ζημζπεία, υπμο εα δμεμφκ πανειαάζεζξ υπςξ βζα πανάδεζβια δ επζθμβή 
εενιμιμκςηζηχκ οαθμπζκάηςκ. Ζ επζθμβή ηαηάθθδθςκ δθεηηνμιδπακμθμβζηχκ 
ζοζηδιάηςκ ορδθήξ απυδμζδξ, ηαζ ηδκ ηάθορδ απαζηήζεςκ ζε εένιακζδ, ρφλδ, 
ηθζιαηζζιυξ, θςηζζιυ ηαζ γεζηυ κενυ πνήζδξ είκαζ ζδιακηζηή ιε αάζδ ηδ δοκαηυηενδ 
εθαπζζημπμίδζδ ηαηακάθςζδξ πνςημβεκμφξ εκένβεζαξ. Μεθέηδ εα πναβιαημπμζδεεί 
επίζδξ βζα ηδ πνήζδ ηεπκμθμβζχκ ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ υπςξ είκαζ ηα 
θςημαμθηασηά ζοζηήιαηα αθθά ηαζ δ πναβιαημπμίδζδ αοημιαηζζιχκ ζηζξ 
δθεηηνμιδπακμθμβζηέξ εβηαηαζηάζεζξ πμο ζηυπμ έπμοκ κα απμηνέρμοκ ηδκ άζημπδ 
πνήζδ ημοξ. 

 
 

3.3 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

ημ οπμηεθάθαζμ αοηυ Θα πναβιαημπμζδεεί δ πενζβναθή ηδξ οπυ ιεθέηδ 
ηαημζηίαξ υζμ αθμνά ημκ πενζαάθθμκηα πχνμ, ηδ πνήζδ ηδξ αθθά ηαζ ημ πνμθίθ 
θεζημονβίαξ υθςκ ηςκ επζιένμοξ πχνςκ ημο. 
 
3.3.1 Σνπνγξαθία θηηξίνπ 

Ζ οπυ ιεθέηδ ηαημζηία είκαζ ιμκμηαημζηία ζηδκ πενζμπή Μανχκδ ηδξ 
Λάνκαηαξ, ζημ κυηζμ ηιήια ηδξ Κφπνμο. Δκηάζζεηαζ επμιέκςξ ζηδκ πνχηδ 
ηθζιαηζηή γχκδ. Σμ ηηίνζμ ιεθέηδξ είκαζ  96,56 η.ι. ηαζ απμηεθείηαζ απυ έκα υνμθμ. 
Δίκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ ιε οθζηά εθαθνζάξ ηαηαζηεοήξ, έπεζ ηηζζηεί ημ 1990 ηαζ είκαζ 
ηηζζιέκμ ζε μζηυπεδμ 165 η.ι. εκχ μ πενζαάθθμκ πχνμξ απμηεθείηαζ απυ ηςκμθυνα 
δέκηνα ηαζ εθζέξ. Ζ ιπνμζηζκή υρδ δζαηίεεηαζ ςξ ηήπμξ.  



3.3.2 Υσξνζέηεζε ιεηηνπξγηώλ ζην θηίξην 

Ζ ηαημζηία δεκ δζαεέηεζ ελχζηεξ ηαεχξ μζ ελχεονεξ ηαηαθήβμοκ ζημ 
πενζαάθθμκηα πχνμ. Δζςηενζηά δ ηαημζηία απμηεθείηαζ απυ ηνία οπκμδςιάηζα, έκα 
ιπάκζμ, έκα ζαθυκζ ηαζ ιία ημογίκα. Γζαεέηεζ ακμίβιαηα ζε υθεξ ηζξ πθεονέξ ηδξ 
ηαεχξ υθα ηα δςιάηζα απμηεθμφκηαζ απυ ημοθάπζζημκ έκα άκμζβια. Παναηάης 
θαίκεηαζ δ ηάημρδ ηδξ ηαημζηίαξ. 

Δζηυκα 3.1: Κάημρδ ηδξ οπυ ιεθέηδξ ζζυβεζαξ ηαημζηίαξ 

 

3.3.3 Πεξηγξαθή δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ 
 
3.3.3.1 Αδζαθακή δμιζηά ζημζπεία 

 Δμσηεξηθή ηνηρνπνηία  
Ζ ελςηενζηή ημζπμπμζία απμηεθείηαζ απυ βορμζακίδα πάπμοξ 10mm ηυζμ 

εζςηενζηά υζμ ηαζ ελςηενζηά, απυ λφθμ ηφπμο OSB πάπμοξ 12mm εζςηενζηά ηαζ 
ελςηενζηά εκχ ακάιεζα οπάνπεζ ζηαηζηυξ αένα 50 mm ηαζ πεηνμαάιααηαξ πάπμοξ 
50 mm ζε ζηεθεηυ ιε ιμνίκεξ ηςκ 100 mm. Σέθμξ, δ ελςηενζηή ημζπμπμζία δζαεέηεζ 
ιζα θεπηή ζηνχζδ ηζζιεκημημκίαξ ηαζ ελδθαζιέκδ πμθοζηενίκδ πάπμοξ 80 mm ζηδκ 
ελςηενζηή επζθάκζα. ημ παναηάης πίκαηα θαίκεηαζ μ οπμθμβζζιυξ ημο ζοκηεθεζηή 
εενιμπεναηυηδηαξ ηαεχξ ηαζ δ απεζηυκζζδ ημο εζςηενζημφ ηδξ ελςηενζηήξ 
ημζπμπμζίαξ. 
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Δζηυκα 3.2 Τπμθμβζζιυξ ηαζ απεζηυκζζδ ζοκηεθεζηή εενιμπεναηυηδηαξ  
ελςηενζηήξ ημζπμπμζίαξ.  

 

Παναηδνμφιε πςξ μ ζοκηεθεζηήξ εενιμπεναηυηδηαξ ζηακμπμζεί ηδκ απαίηδζδ 
βζα U<=0.489 (W/m2K) (Πανάιεηνμζ ζπεδζαζιμφ Καημζηζχκ ιε πεδυκ Μδδεκζηή 
Δκενβεζαηή Καηακάθςζδ ΠΗΝΑΚΑ 1: ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΕΧΝΔ 1, 2 ΚΑΗ 
3 n.d.). 

φιθςκα ιε ηδκ ηοπνζαηή κμιμεεζία εα οπμθμβζζηεί δ εενιμπςνδηζηυηδηα 
ηδξ ελςηενζηήξ ημζπμπμζίαξ. Ζ μδδβία αοηή πνμτπμεέηεζ ηδκ ζηακμπμίδζδ εκυξ 
ημοθάπζζημκ απυ ηα παναηάης: 

1. Σμ ζοκμθζηυ πάπμξ ηςκ ζηνςιάηςκ ηςκ οθζηχκ κα είκαζ ημοθάπζζημκ 0,1 m. 
2. Να έπμοιε θεάζεζ ημοθάπζζημκ ζημ ιέζμ ηδξ ηαηαζηεοήξ. 
3. Να έπμοιε θεάζεζ ηαηά ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ ζε εενιμιμκςηζηυ οθζηυ ιε 

ζοκηεθεζηή εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ θ ≤0.08 W/mK. 
φιθςκα ιε ηα παναπάκς λεηζκάιε απυ ημ εζςηενζηυ ιένμξ οπμθμβίγμκηαξ 

βζα ηάεε έκα οθζηυ λεπςνζζηά. Παναηάης θαίκεηαζ μ οπμθμβζζιυξ ηδξ 
εενιμπςνδηζηυηδηαξ βζα ηδκ ελςηενζηή ημζπμπμζία.  

1 Γυψοςανίδα 0,010 0,250 0,040

2 OSB 0,0120 0,14 0,086

3 τατικόσ αζρασ 0,050 0,160

4 Πετροβάμβακασ 0,050 0,14 0,357

5 ΟSB 0,012 0,14 0,086

6 Εξυλαςμζνη πολυςτερίνη 0,080 0,03 2,667

7 Γυψοςανίδα εξωτερική χρήςησ 0,010 0,25 0,040

8 Τςιμεντοκονία 0,005 1,39 0,004

Πενζβναθή ηαηαζηεοήξ Εξωηεπική ηοιχοποιία

Α/Α Οκμιαζία Τθζημφ Σοπζηή πεδζαζηζηή

Λεπημιένζα

Ξεθηλώληαο από ην εζσηεξηθό

Πάπμξ

Τθζημφ

d

(m)

Θενιζηή

Αβςβζιυηδηα

Τθζημφ

ι

(W/mK)

Θενιζηή

Ακηίζηαζδ

Τθζημφ

R

(m
2
K/W)

Ρμή Θνιυηδηαξ Ονζγυκηζα πληειεζηήο Θεξκνπεξαηόηεηαο

U (W/m
2
K)Rsi (m2

K/W) 0,130

Rse (m2
K/W) 0,040 0,277

εκεηώζεηο Απαίηηζη: U<=0.489(W/m2K)



  

Δζηυκα 3.3 Τπμθμβζζιυξ εενιμπςνδηζηυηδηαξ ελςηενζηήξ ημζπμπμζίαξ 

 

 Δζσηεξηθή ηνηρνπνηία.  
Ζ εζςηενζηή ημζπμπμζία, δ μπμία είκαζ αοηή πμο δζαπςνίγεζ ημο 

εζςηενζημφξ πχνμοξ ημο ζπζηζμφ, εεςνείηαζ ηθζιαηζγυιεκδ ηαζ απμηεθείηαζ απυ 
βορμζακίδα πάπμοξ 10 mm ηαζ απυ ηζξ δφμ πθεονέξ, απυ λφθμ ηφπμο OSB 
πάπμοξ 12 mm ηαζ απυ ηζξ δφμ πθεονέξ εκχ ακάιεζά ηδξ πενζέπεηαζ ιμκςηζηυ 
οθζηυ ημ μπμίμ είκαζ πεηνμαάιααηαξ πάπμοξ 4 mm. Παναηάης θαίκμκηαζ μζ 
οπμθμβζζιμί ημο ζοκηεθεζηή εενιμπεναηυηδηαξ U ηαεχξ ηαζ δ εζςηενζηή  
απεζηυκζζδ ηδξ ημζπμπμζίαξ.  

  

Δζηυκα 3.4 Τπμθμβζζιμί ηαζ απεζηυκζζδ εζςηενζηήξ ημζπμπμζίαξ.  

 

1 Γυψοςανίδα 0,010 900,000 1,000 55,00000

2 OSB 0,0120 500,000 1,600 9,600

3 τατικόσ αζρασ 0,050 1,230 1,008 0,062

4 Πετροβάμβακασ 0,050 70,000 0,840 2,940

5 ΟSB 0,012 500,000 1,600 9,600

6 Εξυλαςμζνη πολυςτερίνη 0,080 40,000 0,350 1,120

7 Γυψοςανίδα εξωτερική χρήςησ 0,010 500,000 1,600 8,000

8 Τςιμεντοκονία 0,005 2000,000 1,100 11,000

Πενζβναθή ηαηαζηεοήξ Εξωηεπική ηοιχοποιία

Α/Α Οκμιαζία Τθζημφ
Πάπμξ

Τθζημφ

d

(m)

Ποηκυηδη

α

Τθζημφ

ξ

(Kg/m
3
)

Δζδζηή

Θενιζηή

Αβςβζιυηδηα

Τθζημφ

Cp

(kJ/(kgK))

Χθέθζιδ

Θενιμπςνδηζ

ηυηδηα

Τθζημφ

Cm

(kJ/m
2
K)Ξεθηλώληαο από ην εζσηεξηθό

Χθέιηκε Θεξκνρσξεηηθόηεηα Καηαζθεπήο Cm (kJ/m
2
K) 42,322

2 Γυψοςανίδα 0.010 0.25 0.040

3 Ξυλεία OSB 0.012 0.14 0.086

4 Πετροβάμβακασ 0.040 0.25 0.160

5 Ξυλεία OSB 0.012 0.14 0.086

7 Γυψοςανίδα 0.010 0.25 0.040

Rse (m2
K/W) 0.130 1.489

Rsi (m2
K/W)

Ρμή Θνιυηδηαξ Ονζγυκηζα πληειεζηήο Θεξκνπεξαηόηεηαο

U (W/m
2
K)0.130

Πενζβναθή ηαηαζηεοήξ Εζωηεπική ηοιχοποιία

Α/Α Οκμιαζία Τθζημφ
Πάπμξ

Τθζημφ

d

(m)

Θενιζηή

Αβςβζιυηδηα

Τθζημφ

ι

(W/mK)

Θενιζηή

Ακηίζηαζδ

Τθζημφ

R

(m
2
K/W)

Σοπζηή πεδζαζηζηή

Λεπημιένζα

Ξεθηλώληαο από ην εζσηεξηθό
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Ζ εενιμπςνδηζηυηδηα ηδξ εζςηενζηήξ ημζπμπμζίαξ είκαζ: 

  

Δζηυκα 3.5 Τπμθμβζζιυξ εενιμπςνδηζηυηδηαξ εζςηενζηήξ ημζπμπμζίαξ 

ηδκ εζηυκα 3.6 θαίκεηαζ δ εζςηενζηή εζηυκα πχνμο ιε ηα οθζηά απυ ηα μπμία 
απμηεθείηαζ δ ηαημζηία. 

  

Δζηυκα 3.6 Πανμοζίαζδ οθζηχκ εζςηενζηήξ ημζπμπμζίαξ.  

 Δθηεζεηκέλν δάπεδν 
Σμ δάπεδμ είκαζ εηηεεεζιέκμ ζημ πενζαάθθμκ ηαεχξ ένπεηαζ ζε άιεζδ επαθή 

ιε ημ έδαθμξ. Απμηεθείηαζ απυ μπθζζιέκμ ζηονυδεια πάπμοξ 200mm , ελδθαζιέκδ 
πμθοζηενίκδ πάπμοξ 50mm, επίπνζζια πάπμοξ 25mm εκχ ζημ εζςηενζηυ έπμοιε 
Screed  πάπμοξ 100 mm ηαζ ιάνιανμ 20mm. ημ παναηάης πίκαηα θαίκεηαζ μ 
οπμθμβζζιυξ ημο ζοκηεθεζηή εενιμπεναηυηδηαξ: 

2 Γυψοςανίδα 0.010 900.000 1.000 9.000

3 Ξυλεία OSB 0.012 500.000 1.600 9.600

4 Πετροβάμβακασ 0.040 70.000 0.840 2.352

5 Ξυλεία OSB 0.012 500.000 1.600 9.600

6 Γυψοςανίδα 0.010 900.000 1.000 9.000

Cm (kJ/m
2
K) 39.552

Εζωηεπική ηοιχοποιία

Α/Α Οκμιαζία Τθζημφ
Πάπμξ

Τθζημφ

d

(m)

Ποηκυηδη

α

Τθζημφ

ξ

(Kg/m
3
)

Δζδζηή

Θενιζηή

Αβςβζιυηδηα

Τθζημφ

Cp

(kJ/(kgK))

Χθέθζιδ

Θενιμπςνδηζηυ

ηδηα

Τθζημφ

Cm

(kJ/m
2
K)Ξεθηλώληαο από ην εζσηεξηθό

Πενζβναθή ηαηαζηεοήξ

Χθέιηκε Θεξκνρσξεηηθόηεηα Καηαζθεπήο



  

Δζηυκα 3.7 Τπμθμβζζιυξ ζοκηεθεζηή εενιμπεναηυηδηαξ ημο εηηεεεζιέκμο δαπέδμο.  

Παναηδνείηαζ πςξ μ ααειυξ εενιμπεναηυηδηαξ ζηακμπμζεί ηδκ απαίηδζδ πμο 
είκαζ U<=1,6 W/m2K.  

 
 Δθηεζεηκέλε νξνθή 

Ζ μνμθή είκαζ εηηεεεζιέκδ ζημ πενζαάθθμκ ηαεχξ δεκ ανίζηεηαζ άθθμξ υνμθμξ 
πάκς ζηδκ οπυ ιεθέηδ ηαημζηία. Ζ μνμθή απμηεθείηαζ θαιαάκμκηαξ ηα οθζηά απυ 
εζςηενζηά, παημζακίδα 10 mm, ζηαηζηυ αένα 50 mm ηαζ πεηνμαάιααηα 50mm ζε 
ιμνίκεξ ηςκ 100 mm, έπεζηα λοθεία ΟSB πάπμοξ 12 mm ηαζ ηέθμξ, πζζζυπανημ 
ηεναιζδάηζ πάπμοξ 10 mm ηαζ ηεναιίδζ πάπμοξ 15 mm. 

 

Δζηυκα 3.8 Τπμθμβζζιυξ ζοκηεθεζηή εενιμπεναηυηδηαξ ηδξ εηηεεεζιέκδξ μνμθήξ.  

1 Επίχριςμα 0,0250 1 0,025

2 Γυψοςανίδα 0,010 0,25 0,040

3 Ξυλεία OSB 0,012 0,14 0,086

4 Πετροβάμβακασ 0,050 0,25 0,200

5 Ξυλεία OSB 0,012 0,14 0,086

7 Γυψοςανίδα 0,010 0,25 0,040

8 Επίχριςμα 0,0250 1 0,025

Πενζβναθή ηαηαζηεοήξ Εκηεθειμένο δάπεδο

Α/Α Οκμιαζία Τθζημφ
Πάπμξ

Τθζημφ

d

(m)

Θενιζηή

Αβςβζιυηδηα

Τθζημφ

ι

(W/mK)

Θενιζηή

Ακηίζηαζδ

Τθζημφ

R

(m
2
K/W)

Σοπζηή πεδζαζηζηή

Λεπημιένζα

Ξεθηλώληαο από ην εζσηεξηθό

Ρμή Θνιυηδηαξ Ονζγυκηζα πληειεζηήο Θεξκνπεξαηόηεηαο

U (W/m
2
K)

Απαίηηζη: U<=1,6(W/m2K)

Rsi (m2
K/W) 0,130

Rse (m2
K/W) 0,040 1,489

εκεηώζεηο

1 Πατοςανίδα 0,0100 0,14 0,071

2 Στατικόσ αζρασ 0,100 0 0,160

3 Πετροβάμβακασ 0,050 0,25 0,200

4 Ξυλεία OSB 0,012 0,14 0,086

5 Πιςόχαρτο κεραμιδάκι 0,010 0,19 0,053

7 Κεραμίδι 0,015 0,4 0,038

Πενζβναθή ηαηαζηεοήξ Εκηεθειμένη οποθή

Α/Α Οκμιαζία Τθζημφ
Πάπμξ

Τθζημφ

d

(m)

Θενιζηή

Αβςβζιυηδηα

Τθζημφ

ι

(W/mK)

Θενιζηή

Ακηίζηαζδ

Τθζημφ

R

(m
2
K/W)

Σοπζηή πεδζαζηζηή

Λεπημιένζα

Ξεθηλώληαο από ην εζσηεξηθό

Ρμή Θνιυηδηαξ Ονζγυκηζα πληειεζηήο Θεξκνπεξαηόηεηαο

U (W/m
2
K)

Απαίηηζη: U<=0.72(W/m2K)

Rsi (m2
K/W) 0,130

Rse (m2
K/W) 0,040 1,287

εκεηώζεηο
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ηδκ εζηυκα 3.9 πανμοζζάγεηαζ δ υρδ ηδξ μνμθήξ απυ ηδκ εζςηενζηή ιενζά ιε ηα 
οθζηά πμο δζαεέηεζ. 

 

  

Δζηυκα 3.9 Τθζηά εζςηενζηή μνμθήξ.  

 
3.3.4 Γηαθαλή ζηνηρεία.  

Ζ ηαημζηία απμηεθείηαζ απυ ακμζβυιεκεξ ιπαθημκυπμνηεξ ηαζ πανάεονα. Όθα 
ηα ακμίβιαηα απμηεθμφκηαζ απυ ακμζβυιεκα ημοθχιαηα αθμοιζκίμο ιε δζπθμφξ 
οαθμπίκαηεξ 12 mm, πςνίξ εενιμδζαημπή  ηαζ ημ πμζμζηυ πθαζζίμο επί 
ημοθχιαημξ είκαζ 20% ιε πνμζηαηεοηζηά νμθά. Με αάζδ ηα παναπάκς δεδμιέκα, 
απυ ημκ πίκαηα 4.1 ημο Κ.Δκ.Α.Κ έπμοιε ζοκηεθεζηή εενιμπεναηυηδηαξ U=3,5 
W/m2K. φιθςκα ιε ημκ πίκαηα 3.4α ημο ΣΟΣΔΔ 20701-1/2017 (ζεθ. 54) αθέπμοιε 
πςξ δ ιέβζζηδ επζηνεπυιεκδ ηζιή βζα ημκ ζοκηεθεζηή εενιμπεναηυηδηαξ βζα ηδκ Α 
γχκδ είκαζ 3,2 W/m2K. Ζ πυνηα εζζυδμο είκαζ λφθζκδ πςνίξ εενιμπνμζηαζία ιε 
ζοκηεθεζηή εενιμπεναηυηδηαξ U= 3.5W/m2K. Σέθμξ, ημ πανάεονμ πμο ανίζηεηαζ 
ζημ ιπάκζμ απμηεθείηαζ απυ δζπθμφξ οαθμπίκαηεξ 12 mm, πςνίξ εενιμδζαηυπηδ ηαζ 
πμζμζηυ πθαζζίμο επί ημοθχιαημξ είκαζ 20% πςνίξ πνμζηαηεοηζηά νμθά. 
 
 

3.4 ΚΗΑΔΗ ΚΑΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΚΗΑΖ 

Σα δμιζηά ζημζπεία εκυξ ηηδνίμο ιπμνμφκ κα ζηζάγμκηαζ ελςηενζηά απυ ηδκ 
φπανλδ ειπμδίςκ αθθά ηαζ ζημζπείςκ ημο ίδζμο ημο ηηδνίμο, υπςξ βζα πανάδεζβια 
πνμζηεβάζιαηα, πθεονζηά ζημζπεία ηαζ εζμπέξ. Δπζπθέμκ, ιπμνμφκ κα ζηεβάγμκηαζ 
απυ ηδκ φπανλδ δέκηνςκ ή απέκακηζ ηηζνίςκ ιεβαθφηενμο φρμοξ απυ αοηυ ηδξ οπυ 
ιεθέηδ ηαημζηίαξ. 

 Γζα ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ εκενβεζαηήξ ηαηακάθςζδξ θαιαάκεηαζ οπυρδ δ 
ιείςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ ηαηακάθςζδξ, οπμθμβίγμκηαξ ημοξ ζοκηεθεζηέξ ζηίαζδξ. Οζ 
ζοκηεθεζηέξ ζηίαζδξ ηαεμνίγμκηαζ ακάθμβα ιε ημ είδμξ ηςκ ζηζάζηνςκ ηα μπμία 



είκαζ: μνζγυκηζα, πθεονζηά ελςηενζηά ειπυδζα ηαζ ζηίαζηνα. Καεχξ μζ ζοκηεθεζηέξ 
αοημί έπμοκ δζαθμνεηζηή ηζιή ακάθμβα ιε ηδκ επμπή αθθά ηαζ ημκ πνμζακαημθζζιυ, 
είεζζηαζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ μζ ιέζεξ ηζιέξ ζοκηεθεζηχκ ζηίαζδξ ηαζ δζαπςνίγμκηαζ 
έκαξ βζα ηδκ πεζιενζκή πενίμδμ ηαζ έκαξ βζα ηδκ ηαθμηαζνζκή. Ο ζοκμθζηυξ ζηζαζιυξ 
εκυξ δμιζημφ ζημζπείμο πνμηφπηεζ απυ ημ βζκυιεκμ ηςκ ηνζχκ ζοκηεθεζηχκ ζηίαζδξ 
μζ μπμίμζ είκαζ: 

 οκηεθεζηήξ ζηίαζδξ απυ ειπυδζμ ημο πενζαάθθμκημξ  Fhor. 
 οκηεθεζηήξ ζηίαζδξ απυ μνζγυκηζμ πνυαμθμ ή ελςηενζηυ ζηίαζηνμ fove 
 οκηεθεζηήξ ζηίαζδξ απυ πθεονζηυ ειπυδζμ Ffin 

Fs=Fhor*Fove*Ffin 

Όθμζ μζ ζοκηεθεζηέξ θαιαάκμοκ ηδκ ηζιή 1 υηακ δεκ οπάνπεζ ηαευθμο ζηίαζδ 
ηαζ ηδκ ηζιή 0 υηακ οπάνπεζ πθήνδ ζηίαζδ. 

 
 
3.4.1 πληειεζηέο ζθίαζεο ππό κειέηε θηηξίνπ 

 φιθςκα ιε ημ άνενμ 9 ημο Κ.Δκ.Α.Κ, μ ιέζμξ ζοκηεθεζηήξ ζηίαζή ηςκ 
ηαηαηυνοθςκ ακμζβιάηςκ ημο ηηδνίμο ηαηά ηδκ εενζκή πενίμδμ είκαζ: 

• 0,70 βζα ηζξ κυηζεξ υρεζξ ηαζ 

• 0,75 βζα ηζξ υρεζξ ιε δοηζηυ ηαζ ακαημθζηυ πνμζακαημθζζιυ.  

Γζα ημοξ εκδζάιεζμοξ πνμζακαημθζζιμφξ ζζπφμοκ μζ ζοκηεθεζηέξ: 

• 0,80 βζα αμνεζμακαημθζηυ ηαζ αμνεζμδοηζηυ,  

• 0,73 βζα κμηζμακαημθζηυ ηαζ κμηζμδοηζηυ,  

• 1,00 βζα αυνεζμ. 

Όζμ αθμνά ηα αδζαθακή ηαηαηυνοθα δμιζηά ζημζπεία ημο ηηζνίμο, μ ιέζμξ 
ζοκηεθεζηήξ ζηίαζδξ θαιαάκεηαζ 0,90, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 9 ημο Κ.Δκ.Α.Κ. Γζα ηα 
μνζγυκηζα αδζαθακή δμιζηά ζημζπεία υπςξ είκαζ δ μνμθή, μ ιέζμξ ζοκηεθεζηήξ 
ζηίαζδξ θαιαάκεηαζ 1. 
 
3.4.2. πληειεζηήο ζθίαζεο νξίδνληα Fhor 

 Ο ζοκηεθεζηήξ αοηυξ πνμζδζμνίγεζ ηδκ ζηίαζδ πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ 
φπανλδ θοζζηχκ ή ηεπκζηχκ  ειπμδίςκ υπςξ δέκηνα ή ρδθυηενα ηηίνζα. ηδκ 
πενίπηςζδ πμο δεκ οπάνπμοκ ηέημζα ειπυδζα μ ζοκηεθεζηήξ θαιαάκεηαζ 1 εκχ ζηδκ 
πενίπηςζδ πμο δδιζμονβμφκ πθήνδ ζηίαζδ ζημ οπυ ιεθέηδ ηηίνζμ θαιαάκεηαζ 0. 



42 

 

 

Δζηυκα 3.10 Απεζηυκζζδ ηδξ βςκίαξ α πμο ζπδιαηίγμοκ ηα ειπυδζα βζα ημκ 
οπμθμβζζιυ ηδξ ζηίαζδξ  πμο πνμηαθμφκ ζε έκα ηαηαηυνοθμ δμιζηυ ζημζπείμ 

 
 Γζα ημκ οπμθμβζζιυ ημο ζοκηεθεζηή ζηίαζδξ μνίγμκηα, είκαζ απαναίηδημ κα 

ιεηνδεεί δ βςκία α ημο ειπμδίμο. Ζ ηζιή ημο ζοκηεθεζηή ζηίαζδξ θαιαάκεηαζ απυ 
ημκ πίκαηα 3.19 ημο ΣΟΣΔΔ 20701-1/2017. 
 
3.4.3  πληειεζηήο ζθίαζεο από πξνβόινπο Fove  

 Ο ζοκηεθεζηήξ αοηυξ πνμζδζμνίγεζ ηδκ ζηίαζδ ηςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ ημο 
ηηζνίμο υηακ οπάνπμοκ μνζγυκηζεξ πνμελμπέξ υπςξ ελχζηεξ ηηθ. Γζα ημκ οπμθμβζζιυ 
ημο ζοκηεθεζηή ζηίαζδξ απυ πνμαυθμοξ είκαζ απαναίηδημξ μ οπμθμβζζιυξ ηδξ 
βςκίαξ α, υπςξ θαίκεηαζ ζημ παναηάης ζπήια.  
 

  

Δζηυκα 3.11 Απεζηυκζζδ ηδξ βςκίαξ α πμο ζπδιαηίγεζ μ πνυαμθμξ ιε ημ ηαηαηυνοθμ 
δμιζηυ ζημζπείμ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ημο ζοκηεθεζηή ζηίαζδξ.  

 



Παναηδνείηαζ δ βςκία α ακάθμβα ιε ημ δμιζηυ ζημζπείμ πμο εέθμοιε κα 
οπμθμβίζμοιε. Ο ζοκηεθεζηήξ ζηίαζδ οπμθμβίγεηαζ ιε αάζδ ηδ βςκία α, ζφιθςκα ιε 
ημκ πίκαηα 3.20 ημο ΣΟΣΔΔ 20701-1/2017. 

 

3.4.4 πληειεζηήο ζθίαζεο από πιεπξηθέο πξνεμνρέο Ffin 
 

Ο ζοκηεθεζηήξ αοηυξ πνμζδζμνίγεζ ηδκ ζηίαζδ πμο πνμηφπηεζ υηακ οπάνπμοκ 
ηαηαηυνοθεξ πνμελμπέξ υπςξ είκαζ μζ πθεονζηέξ πνμελμπέξ ημο ίδζμο ηηζνίμο ή 
δζπθακμφ. Γζα ημκ οπμθμβζζιυ ημο ζοκηεθεζηή ζηίαζδξ αοηυκ είκαζ απαναίηδημξ μ 
οπμθμβζζιυξ ηδξ βςκίαξ β, υπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζημ παναηάης ζπήια. 

  

Δζηυκα 3.12 Απεζηυκζζδ βςκίαξ β πμο ζπδιαηίγεζ δ πθεονζηή πνμελμπή βζα ημκ 
οπμθμβζζιυ ηδξ ζηίαζδξ πμο πνμηφπηεζ ζε έκα ηαηαηυνοθμ δμιζηυ ζημζπείμ.  

Σμ ηηίνζμ οπυ ιεθέηδ, πενζιεηνζηά ζηζάγεηαζ ιυκμ απυ πνμαυθμοξ. Γεκ 
δζαεέηεζ άθθμο είδμοξ ζηίαζδ υπςξ ηέκηεξ ηθπ., εκχ ηα δέκηνα πμο ημ πενζαάθμοκ 
έπμοκ φρμξ ιζηνυηενμ ή ίζμ ιε ημ ηηίνζμ. Δπζπθέμκ, ηα απέκακηζ ηηίνζα δζαεέημοκ 
φρμξ ίζμ ιε ηδξ οπυ ιεθέηδ ηαημζηίαξ ηαζ ζε απυζηαζδ ιεβαθφηενδ ηςκ 15 ιέηνςκ. 
οκεπχξ, μζ ζοκηεθεζηέξ ζηάζδξ μνίγμκηα Fhor ηαζ ζηίαζδξ απυ πθεονζηέξ εζμπέξ 
Ffin εα πάνμοκ ηδ ηζιή 1 ηαεχξ δεκ ζηζάγμοκ ηα δμιζηά ζημζπεία ημο ηηζνίμο. Αοηυ 
πμο εα πνεζαζηεί κα οπμθμβίζμοιε είκαζ μ ζοκηεθεζηήξ ζηίαζδξ απυ πνμαυθμοξ 
Fove.  

Γζα κα ιπμνέζμοιε κα οπμθμβίζμοιε ημκ ζοκηεθεζηή ζηίαζδξ απυ πνμαυθμοξ 
εα πνέπεζ κα οπμθμβίζμοιε ηδκ βςκία α βζα ηάεε έκα άκμζβια αθθά ηαζ βζα ηάεε 
ημίπμ λεπςνζζηά. Υνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ ηνζβςκμιεηνζηή ζοκάνηδζδ ηδξ εθαπημιέκδξ 
οπμθμβίγμοιε ημοξ ζοκηεθεζηέξ ζηίαζδξ βζα ηάεε δμιζηυ ζημζπείμ ζε ζπέζδ ιε ημκ 
πνμζακαημθζζιυ, αημθμοεχκηαξ ημκ πίκαηα 3.20 ημο ΣΟΣΔΔ 20701-1/201 υπςξ 
θαίκεηαζ παναηάης: 
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Πίλαθαο 3.1 οκηεθεζηέξ ζηίαζδξ απυ μνζγυκηζμοξ πνμαυθμοξ Fov 

 

  

 

  



3.5 ΖΛΔΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

3.5.1 πζηήκαηα ζέξκαλζεο.  

Ζ ηαημζηία ζημ ζφκμθυ ηδξ εενιαίκεηαζ απυ έκα ημζκυ ζφζηδια εένιακζδξ. 
Γζαεέηεζ θέαδηα πεηνεθαίμο ζζπφμξ 35kW, μ μπμίμξ ηνμθμδμηεί  ημ ζφζηδια 
εένιακζδξ ιε γεζηυ κενυ 70μC. Ο ααειυξ απυδμζδξ ημο θέαδηα θαιαάκεηαζ 0,80. Οζ 
ηενιαηζηέξ ιμκάδεξ ημο ζοζηήιαημξ είκαζ εενιακηζηά ζχιαηα ιε ααειυ απυδμζδξ 
0,87 ηφπμο PANEL εκχ μζ ζςθδκχζεζξ ηδξ εένιακζδξ είκαζ ηαθά ιμκςιέκεξ. Οζ 
ζςθδκχζεζξ ηδξ εένιακζδξ απυ ημοξ δζακμιείξ ιέπνζ ηαζ ηζξ ηεθζηέξ ιμκάδεξ 
πενκμφκ ιέζα απυ ημ Screed ημο παηχιαημξ. Γζα ηδκ ηοηθμθμνία ημο εενιακηζημφ 
κενμφ πνδζζιμπμζείηαζ επίζδξ έκαξ ηοηθμθμνδηήξ ζζπφμξ 150 W εκχ μ ααειυξ 
απυδμζδξ ημο θέαδηα οπμθμβίγεηαζ ζφιθςκα ιε ημκ ηοπνζαηυ κυιμ. ηδκ 
πενίπηςζή ιαξ δεκ οπάνπεζ ιέηνδζδ ημο ααειμφ απυδμζδξ ηαζ ηςκ ηαοζαενίςκ, 
μπυηε εεςνείηαζ 0,85. Σμ ζφζηδια εένιακζδξ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημοξ ιήκεξ απυ 
Οηηχανζμ έςξ ηαζ Απνίθζμ. 
 
 
3.5.2 πζηήκαηα ςύμεο.  

Ζ ηαημζηία θένεζ 3 ημπζηέξ ακηθίεξ εενιυηδηαξ δζαζνεημφ ηφπμο μζ μπμίεξ 
πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ρφλδ βζα ημοξ ιήκεξ απυ Μάσμ έςξ ηαζ επηέιανζμ ηαζ 
θαίκμκηαζ ζημ πίκαηα 2. 

Πίκαηαξ 3.3: Υαναηηδνζζηζηά ζοζηδιάηςκ ρφλδξ 

Α/Α Οκμιαζηζηή 
ζζπφξ (kW) 

Υχνμξ EER 

2 2,6 Τπκμδςιάηζμ 3.2 

3 2,6 Τπκμδςιάηζμ 3.2 

4 5,2 αθυκζ 3.2 

 

3.5.3 ΤΣΖΜΑ ΕΔΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΥΡΖΖ.  

Ζ ηαημζηία δζαεέηεζ δθεηηνζηυ εενιμζίθςκα βζα ηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ ακαβηχκ 
βζα γεζηυ κενυ πνήζδξ. Ζ ζζπφξ ημο είκαζ 4kW ηαζ δ πνήζδ ημο πναβιαημπμζείηαζ υθμ 
ημ πνυκμ.  
 
 

3.6 ΤΣΖΜΑΣΑ ΦΧΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΔΡΗΜΟΤ.  
 
3.6.1 ύζηεκα ηερλεηνύ θσηηζκνύ 

 Ζ ηαημζηία δζαεέηεζ 47 θαιπηήνεξ ςξ ζφζηδια ηεπκδημφ θςηζζιμφ. Όθμζ μζ 
θαιπηήνεξ εθέβπμκηαζ απυ πεζνμηίκδημοξ δζαηυπηεξ ηαζ είκαζ ζοιπαβμφξ θεμνζζιμφ 
υπςξ αοημί ηδξ παναηάης εζηυκαξ.  
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Δζηυκα 3.13 Λαιπηήνεξ ζοιπαβή θεμνζζιμφ.  

 
3.6.2 ύζηεκα αεξηζκνύ.  

 H ηαημζηία ζηακμπμζεί ηζξ απαζηήζεζξ αενζζιμφ ιέζμ ημο θοζζημφ αενζζιμφ, 
ηαεχξ δεκ δζαεέηεζ ηάπμζμ ζφζηδια ιδπακζημφ αενζζιμφ.  

 
 

3.7 ΠΡΟΟΜΟΧΖ ΜΔ ΣΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟ Κ.Δλ.Α.Κ.  

Καηά ηδκ εηπυκδζδ ηδξ εκενβεζαηήξ ιεθέηδξ ιε ημ θμβζζιζηυ Κ.Δκ.Α.Κ, εα 
εεςνήζμοιε ιία εενιακηζηή γχκδ, ηαεχξ ζηακμπμζεί ηζξ απαζηήζεζξ πμο δίκμκηαζ απυ 
ημκ κυιμ ημο Κ.Δκ.Α.Κ ηαζ ημ πνυηοπμ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 13790:2009 (ζεθ.48623). ημ 
θμβζζιζηυ αοηυ έπεζ ηαηαπςνδιέκεξ ιυκμ πενζμπέξ ηδξ Δθθάδαξ, επμιέκμξ, δ 
Λάνκαηα δεκ ανίζηεηαζ ιέζα ζε αοηυ. Γζα ημ θυβμ αοηυ ημ ηηίνζμ εα ιεθεηδεεί ιε ηα 
ηθζιαηζηά δεδμιέκα ηδξ Ηενάπεηναξ. Δπζθέβμοιε ηδκ Ηενάπεηνα ηαεχξ είκαζ δ 
Δθθδκζηή πυθδ ιε ηα μιμζυηενα ηθζιαημθμβζηά δεδμιέκα ιε ηδκ Λάνκαηα.  

 Δθυζμκ θαιαάκεηαζ ιία εενιζηή γχκδ, ημ ειααδυ αοηήξ εα είκαζ ίζμ ιε αοηυ 
ημο ηηζνίμο, δδθαδή 96,56 η.ι. εκχ δ ροπυιεκδ επζθάκεζα θαιαάκεηαζ ηαηά ημ ήιζζο 
ημο ειααδμφ, 48,28 m2 . μ υβημξ ημο ηηζνίμο ιε φρμξ 3,05 m είκαζ 302,40 m3 ηαζ μ 
ροπυιεκμξ υβημξ ημ ιζζυ αοηήξ, 151,20.  

ηδκ παναηάης εζηυκα θαίκμκηαζ ζοιπθδνςιέκα ηα παναπάκς ζημζπεία, υπμο 
ζοιπθδνχκμκηαζ ηαζ μζ πδβέξ εκένβεζαξ πμο δζαεέηεζ ημ ηηίνζμ. 

 



  

Δζηυκα 3.14 Γεδμιέκα εζζαβςβήξ παναηηδνζζηζηχκ επζθάκεζαξ ημο ηηζνίμο 

 
3.7.1 Αλνηγκέλε ζεξκνρσξεηηθόηεηα 

Ζ ακμζβιέκδ εενιμπςνδηζηυηδηα οπμθμβίγεηαζ βζα υθμ ημ ηέθοθμξ ημο ηηζνίμο 
ζφιθςκα ιε ημκ παναηάης πίκαηα: 

 

Πίκαηαξ.3.5: Ακμζβιέκδ εενιμπςνδηζηυηδηα (Κ.Δκ.Α.Κ) 

 

Ζ ηαημζηία ακήηεζ ζηδκ ηαηδβμνία 1 ιε ζοκηεθεζηή ακμζβιέκδξ εενιμπεναηυηδηαξ 
80kJ/(m2K).  
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3.7.2 Μέζε θαηαλάισζε ΕΝΥ 

Γζα ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ ιέζδξ εηήζζαξ ηαηακάθςζδξ γεζημφ κενμφ πνήζδξ 
ημο ηηζνίμο θαιαάκμοιε οπυρζκ ημκ πίκαηα 3.6: 

 

Πίκαηαξ 3.6 Μέζδ ηαηακάθςζδ γεζημφ κενμφ πνήζδξ 

 

Σμ ηηίνζμ απμηεθείηαζ απυ 3 οπκμδςιάηζα ηαζ εεςνείηαζ υηζ ηαημζημφκ 4 άημια ιέζα 
ζε αοηυ, επμιέκμξ δ διενήζζα ηαηακάθςζδ γεζημφ κενμφ πνήζδξ είκαζ 200 lt. Ζ 
ιέζδ εηήζζα ηαηακάθςζδ γεζημφ κενμφ είκαζ 87,86 m3/έημξ.  
 
3.7.3 Γηάηαμε ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκώλ 

Καεχξ δ ηαημζηία δεκ απανηίγεηαζ απυ ηάπμζμ ζφζηδια αοημιαηζζιμφ ζπεηζηά 
ιε ημκ έθεβπμ ημο ζοζηήιαημξ εένιακζδξ ηαζ ρφλδξ, ακήηεζ ζηδκ ηαηδβμνία Γ ηςκ 
δζαηάλεςκ εθέβπμο ηαζ αοημιαηζζιχκ , υπςξ θαίκεηαζ ζηδ παναηάης εζηυκα: 

  

Δζηυκα 3.15 Γζαηάλεζξ εθέβπμο ηαζ αοημιαηζζιχκ 

 
3.7.4 Γηείζδπζε αέξα από ραξακάδεο 

Γζα ημκ οπμθμβζζιυ ημο αένα πμο δζεζζδφεζ απυ ηζξ παναιάδεξ ηςκ 
ακμζβιάηςκ, πνδζζιμπμζείηαζ δ παναηάης ζπέζδ: 

V=A*a 

Όπμο: 

Α=ειααδυ ακμίβιαημξ 



Α=Σζιή δζείζδοζδξ αένα θυβμ φπανλδξ παναιάδςκ ακά ιμκάδα επζθάκεζαξ ηαζ είδμξ 
ημοθχιαημξ. 

Όθα ηα ημοθχιαηα ηςκ ακμζβιάηςκ, απμηεθμφκηαζ απυ ιεηαθθζηυ πθαίζζμ πςνίξ 
πζζημπμίδζδ. Γζαεέημοκ δζπθυ οαθμπίκαηα ηαζ είκαζ ακμζβυιεκα. φιθςκα ιε ημκ 
πίκαηα 3.7 πμο θαίκεηαζ παναηάης, θήθεδηακ μζ ηζιέξ δζείζδοζδξ αένα:  
 

Πίκαηαξ 3.7 Σοπζηέξ ηζιέξ δζείζδοζδξ αένα (Κ.Δκ.Α.Κ, 48697) 

 

𝐏𝟏 = 𝟏.𝟐𝟕 ∗ 𝟏.𝟐𝟔 ∗ 𝟔.𝟖 = 𝟏𝟎.𝟖𝟖
𝐦𝟑

𝐡
 

𝚸𝟐 = 𝟏,𝟐𝟓 ∗ 𝟐,𝟐𝟑 ∗ 𝟓,𝟑 = 𝟏𝟒,𝟕𝟕 
𝐦𝟑

𝐡
 

𝐏𝟑 = 𝟎,𝟔𝟒 ∗ 𝟎,𝟔𝟏 ∗ 𝟔,𝟖 = 𝟐,𝟔𝟓 
𝐦𝟑

𝐡
 

𝐏𝟒 = 𝟏,𝟐𝟓 ∗ 𝟐,𝟐𝟑 ∗ 𝟓,𝟑 = 𝟏𝟒,𝟕𝟕
𝐦𝟑

𝐡
 

𝚸𝟓 = 𝟏,𝟐𝟓 ∗ 𝟐,𝟐𝟑 ∗ 𝟓,𝟑 = 𝟏𝟒,𝟕𝟕 
𝐦𝟑

𝐡
 

𝚸𝟔 = 𝟎,𝟗𝟔 ∗ 𝟐,𝟏𝟗 ∗ 𝟓,𝟑 = 𝟏𝟏,𝟏𝟒 
𝐦𝟑

𝐡
 

𝚸𝟕 = 𝟏,𝟐𝟓 ∗ 𝟐,𝟐𝟑 ∗ 𝟓,𝟑 = 𝟏𝟒,𝟕𝟕
𝐦𝟑

𝐡
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Ζ εφνα εζζυδμο απμηεθείηαζ απυ λφθζκμ ημφθςια πςνίξ οαθμπίκαηα ηαζ πςνίξ 
αενμζηεβακυηδηα. 

𝚸𝛉𝛆𝛊𝛓 = 𝟏,𝟏𝟐 ∗ 𝟐,𝟐𝟒 ∗ 𝟏𝟏,𝟖 = 𝟐𝟗,𝟔 
𝐦𝟑

𝐡
 

𝚸𝟖 = 𝟏,𝟏𝟓 ∗ 𝟎,𝟗𝟒 ∗ 𝟔,𝟖 = 𝟕,𝟑𝟓 
𝐦𝟑

𝐡
 

𝚸𝟗 = 𝟏,𝟐𝟓 ∗ 𝟏,𝟐𝟖 ∗ 𝟔,𝟖 = 𝟏𝟎,𝟖𝟖  
𝐦𝟑

𝐡
 

Δπμιέκςξ, δ δζείζδοζδ αένα οπμθμβίγεηαζ: V=131,58 
𝐦𝟑

𝐡
 

ηδκ εζηυκα 3.16 θαίκεηαζ δ ηανηέθα ζοιπθήνςζδξ ηςκ παναπάκς οπμθμβζζιχκ.  

  

Δζηυκα 3.16 Γεδμιέκα εζζαβςβήξ παναηηδνζζηζηχκ ημο ηηζνίμο. 

 
3.7.5 Κέιπθνο.  

Γζα ηδκ ζοιπθήνςζδ ηδξ ηανηέθαξ πμο αθμνά ημ ηέθοθμξ ζοιπθδνχκμοιε ακά 
ζηήθδ. Έηζζ,  

Σφπμξ  

Ονίγμοιε ημκ ηφπμ ημο δμιζημφ ζημζπείμο ιέζα απυ ηζξ επζθμβέξ: ημίπμξ, μνμθή, 
δάπεδμ, πυνηα ηαζ ιεζμημζπία. 

Πενζβναθή  

Πενζβνάθμοιε ημ δμιζηυ ζημζπείμ, βνάθμκηαξ πνμζακαημθζζιυ αθθά ηαζ επαθή ιε ιδ 
εενιαζκυιεκμ πχνμ υηακ ζζπφεζ.  

Πνμζακαημθζζιυξ β 

Γζα ημκ οπμθμβζζιυ ημο πνμζακαημθζζιμφ β μνίγμοιε ηδκ απυηθζζδ ηδξ ηαεέημο 
ζηδκ επζθάκεζα πμο οπμθμβίγεηαζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο αμννά. ημ παναηάης 
πίκαηα 3.8 θαίκμκηαζ μζ ηζιέξ αγζιμφεζμο ακάθμβα ιε ημκ πνμζακαημθζζιυ: 

 



Πίκαηαξ 3.8 Πνμζακαημθζζιυξ β 

 

Γςκία Β (deg) 

Ζ βςκία α οπμθμβίγεηαζ ιεηαλφ ηδξ ηαεέημο ζηδκ επζθάκεζα ηαζ ηδξ ηαηαηυνοθμο. 
Πανάδεζβια είκαζ ημ δάπεδμ ιε 0μ ή ιζα ηαηαηυνοθδ επζθάκεζα ιε 90μ. 

Διααδυκ 

ηδ ζηήθδ αοηή οπμθμβίγεηαζ ημ ειααδυκ ηδξ επζθάκεζαξ. ηδκ πενίπηςζδ πμο δ 
επζθάκεζα απμηεθείηαζ ηαζ απυ ακμίβιαηα, ηα ειααδά αοηχκ αθαζνμφκηαζ απυ ημ 
ειααδυκ ηδξ ημζπμπμζίαξ. 

οκηεθεζηήξ εενιμπεναηυηδηαξ 

Ο ζοκηεθεζηήξ εενιμπεναηυηδηαξ θαιαάκεηαζ ίζμξ ιε αοηυκ πμο οπμθμβίζαιε ζημ 
ηεθάθαζμ 3.3. 

οκηεθεζηήξ απμννμθδηζηυηδηαξ α 

Ο ζοκηεθεζηήξ απμννμθδηζηυηδηαξ α μνίγεηαζ ςξ μ θυβμξ ηδξ αηηζκμαμθίαξ πμο 
απμννμθάηαζ απυ ημ δμιζηυ ζημζπείμ ηαζ δζαθένεζ ακάθμβα ιε ηδκ επίζηνςζή ημο. 
ημκ παναηάης πίκαηα 3.9 θαίκμκηαζ μζ ηζιέξ ακάθμβα ιε ηζξ επζζηνχζεζξ. 

Πίκαηαξ 3.9 Σζιέξ απμννμθδηζηυηδηαξ αηηζκμαμθίαξ α (Κ.Δκ.Α.Κ, 48681) 
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Σμ οπυ ιεθέηδ ηηίνζμ δζαεέηεζ ακμζπηυπνςιμ επίπνζζια ζηδκ ημζπμπμζία ημο ιε 
ζοκηεθεζηή α= 0,40 ηαζ δ μνμθή δ μπμία απμηεθείηαζ απυ ηεναιίδζ έπεζ ζοκηεθεζηή 
α=0,60. Ζ πυνηα εζζυδμο θαιαάκεζ ζοκηεθεζηή απμννμθδηζηυηδηαξ α=0,6. 

οκηεθεζηήξ εηπμιπήξ ε  

Με ημκ ζοκηεθεζηή εηπμιπήξ οπμθμβίγεηαζ ημ πμζμζηυ ηδξ αηηζκμαμθίαξ πμο 
ακηακαηθάηαζ ηαζ επζζηνέθεζ ζημ πενζαάθθμκ. Ζ ακηακάηθαζδ ή εηπμιπή αοηή 
δζαθένεζ ακάθμβα ιε ημ οθζηυ ηαζ ηδκ δζαιυνθςζδ ηδξ επζθάκεζαξ. φιθςκα ιε ημκ 
πίκαηα 3.10 οπμθμβίγμοιε ημκ ζοκηεθεζηή εηπμιπήξ: 

Πίκαηαξ 3.10 οκηεθεζηήξ εηπμιπή (Κ.Δκ.Α.Κ, 48682) 

 

 

οκηεθεζηέξ ζηίαζδξ 

Οζ ζοκηεθεζηέξ ζηίαζδξ, μζ μπμίμζ ακαθοεήηακ ζε πνμδβμφιεκμ οπμηεθάθαζμ, είκαζ 
απαναίηδημζ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ηαζ πυζμ αοηή ιεζχκεηαζ. 
διεζχκεηαζ, πςξ μζ ζοκηεθεζηέξ ζηίαζδξ είκαζ πάκηα ιεζςηζημί, θαιαάκμκηαζ ηζιέξ 
απυ 0-1, ιε 0 βζα επζθάκεζεξ πθήνδξ ζηίαζδξ ηαζ ιε 1 επζθάκεζεξ ιε ηαευθμο ζηίαζδ. 

Παναηάης ζηδκ εζηυκα 3.17 θαίκεηαζ δ ζοιπθήνςζδ ηςκ παναπάκς ζημζπείςκ. 

 

  

Δζηυκα 3.17 Γεδμιέκα εζζαβςβήξ παναηηδνζζηζηχκ ημο ηεθφθμοξ 

 



3.7.6 Γηαθαλή δνκηθά ζηνηρεία.  

Γζα ηδκ εζζαβςβή ηςκ δεδμιέκςκ ζηδκ ηανηέθα ηςκ δζαθακχκ ζημζπείςκ ζημ 
θμβζζιζηυ, αημθμοεείηαζ δ ίδζα δζαδζηαζία ιε αοηή ημο ηεθφθμοξ. Δπζπθέμκ, βζα ηα 
ζημζπεία αοηά απαναίηδημξ είκαζ μ οπμθμβζζιυξ ημο ζοκηεθεζηή εενιζημφ ηένδμοξ 
απυ ηα ημοθχιαηα ,gw, μ μπμίμξ ελανηάηαζ απυ ημκ ηφπμ ημο οαθμπίκαηα πμο 
απμηεθείηαζ ημ ημφθςια ηαζ ημ πμζμζηυ ημο πθαζζίμο. ημκ πίκαηα 3.11 θαίκμκηαζ μζ 
ηζιέξ ημο ζοκηεθεζηή αοημφ: 

Πίκαηαξ 3.11 Σζιέξ ζοκηεθεζηή gw δζαθακχκ ζημζπείςκ (Κ.Δκ.Α.Κ, 48684) 

 

 

ηδκ εζηυκα 3.18 θαίκεηαζ δ ζοιπθήνςζδ ηςκ ζημζπείςκ βζα ηζξ δζαθακείξ επζθάκεζεξ. 

  

Δζηυκα 3.18 Γεδμιέκα εζζαβςβήξ παναηηδνζζηζηχκ δζαθακχκ δμιζηχκ ζημζπείςκ 

 
3.7.7 Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο.  

φζηδια εένιακζδξ 

Ζ οπυ ιεθέηδ ηαημζηία εενιαίκεηαζ ιέζς θέαδηα πεηνεθαίμο ιε ζζπφ 35KW ηαζ 
ααειυ απυδμζδξ 0,8, ζημζπεία ηα μπμία εθήθεδζακ απυ ηδκ εκδιενςηζηή ηαιπέθα 
πμο ανίζηεηαζ επάκς ζημκ θέαδηα. Γζαεέηεζ δίηηομ δζακμιήξ εενιμφ ιέζμο 
(ζςθδκχζεζξ) πςνίξ ιυκςζδ ιε ζζπφ 150 kW ηαζ ααειυ απυδμζδξ 0,85. Σα ζημζπεία 
ημο δζηηφμο δζακμιήξ εθήθεδζακ απυ πνμδβμφιεκδ ιεθέηδ πμο είπε 
πναβιαημπμζδεεί. Σέθμξ, μζ ηενιαηζηέξ ιμκάδεξ απμηεθμφκηαζ απυ εενιακηζηά 
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ζχιαηα ηα μπμία είκαζ δζαιμζναζιέκα ζε υθδ ηδκ ηαημζηία, ιε ααειυ απυδμζδξ 
0,958.  

Σμ πμζμζηυ απςθεζχκ ημο δζηηφμο δζακμιήξ οπμθμβίγεηαζ ζφιθςκα ιε ημκ 
ηακμκζζιυ  ίζμ ιε 11, απυ ημκ πίκαηα 3.12: 
 

Πίκαηαξ 3.12 Πμζμζηυ εενιζηχκ απςθεζχκ 

 
 
 
Γζα ημκ οπμθμβζζιυ ημο ααειμφ απυδμζδξ εα πνδζζιμπμζήζμοιε ημκ παναηάης 
ηφπμ: 

 
Όπμο: 
Frad: μ πανάβμκηαξ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ αηηζκμαμθίαξ ηςκ ηενιαηζηχκ 
ιμκάδςκ ηαζ ελανηάηαζ απυ ημ φρμξ ηςκ πχνςκ πμο εενιαίκμκηαζ. Ηζπφεζ ιυκμ βζα 
ηζξ 
ηενιαηζηέξ ιμκάδεξ αηηζκμαμθίαξ, εκχ βζα ηα οπυθμζπα ζοζηήιαηα ζζμφηαζ ιε ιμκάδα 
( ΣΟΣΔΔ 20701,48707),ζφιθςκα ιε ημκ πίκαηα 3.13: 
 

Πίκαηαξ 3.13 Πανάβμκηαξ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ αηηζκμαμθίαξ ηςκ 
ηενιαηζηχκ ιμκάδςκ, Frad 

 
 
Fim: μ πανάβμκηαξ ηδξ δζαημπηυιεκδξ θεζημονβίαξ ιε ηδκ έκκμζα ηδξ ιείςζδξ 
(νφειζζδξ) ηδξ εενιμηναζίαξ ακά πχνμ ημο ηηζνίμο, πμο παίνκεζ ηζιέξ απυ ημκ 
πίκαηα 3.14: 
 



Πίκαηαξ 3.14 Πανάβμκηαξ δζαημπηυιεκδξ θεζημονβείαξ 

 
 
Fhydr: μ πανάβμκηαξ βζα ηδκ οδναοθζηή ζζμννμπία ημο δζηηφμο ηςκ ηενιαηζηχκ 
ιμκάδςκ, πμο παίνκεζ ηζιέξ απυ ημκ πίκαηα 3.15: 
 

Πίκαηαξ 3.15 Πανάβμκηαξ βζα ηδκ οδναοθζηή ζζμννμπία ημο ζοζηήιαημξ 

 
 
Σέθμξ, είκαζ δ απυδμζδ εηπμιπήξ nem ηςκ ηενιαηζηχκ ιμκάδςκ, πμο παίνκεζ ηζιέξ 
απυ ημκ πίκαηα 3.16: 
 

Πίκαηαξ 3.16 Απυδμζδ εηπμιπήξ ηενιαηζηχκ ιμκάδςκ 

 
 
Έπεζηα απυ ημοξ οπμθμβζζιμφξ ηαηαθήβμοιε ζημκ ααειυ απυδμζδξ ηςκ ηενιαηζηχκ 
ιμκάδςκ: nem,t= 0,958. 
 
ηδκ εζηυκα 3.19 θαίκμκηαζ ηα δεδμιέκα πμο ακαθένεδηακ ζοιπθδνςιέκα ζηδκ 
ακηίζημζπδ ηανηέθα ημο θμβζζιζημφ. 
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Δζηυκα 3.19 Γεδμιέκα εζζαβςβήξ ζοζηδιάηςκ εένιακζδξ.  

 

φζηδια ρφλδξ 

Χξ ζφζηδια ρφλδξ δ ηαημζηία δζαεέηεζ 3 ημπζηέξ ακηθίεξ εενιυηδηαξ δζαζνεημφ 
ηφπμο απυ ηα μπμία ημ έκα είκαζ 18 btu εκχ ηα άθθα δφμ 9 btu. Ο πχνμξ ηάθορδξ 
ηδξ ρφλδξ είκαζ 73,39 η.ι. ημ μπμίμ ακηζζημζπεί ζημ 76,00% ηδξ ζοκμθζηήξ επζθάκεζαξ 
ηδξ ηαημζηίαξ. Γζα ηδκ ηάθορδ ηδξ απαζημφιεκδξ ζζπφμξ ηδξ ηαημζηίαξ έπεζ πνμζηεεεί 
ηαζ έκα εεςνδηζηυ ζφζηδια ρφλδξ. Γζα ηδκ ηάθορδ ημο ροηηζημφ θμνηίμο 
πνδζζιμπμζμφκηαζ παναπάκς απυ ιία ιμκάδα παναβςβήξ ρφλδξ, δ μπμία 
ηαηακέιεηε ζφιθςκα ιε ηδκ ροηηζηή απυδμζδ, ημο εηάζημηε ζοζηήιαημξ 
παναβςβήξ ρφλδξ, υπςξ θαίκεηαζ παναηάης ζηδκ εζηυκα 3.20: 

 

 
Δζηυκα 3.20 Γεδμιέκα εζζαβςβήξ ζοζηδιάηςκ ρφλδξ 

Γζα ημκ οπμθμβζζιυ ημο ααειμφ απυδμζδξ ηςκ ηενιαηζηχκ ιμκάδςκ εα 
πνδζζιμπμζδεεί μ παναηάης ηφπμξ: 



  

Όπμο, 

nem: δ απυδμζδ εηπμιπήξ ιζα ηενιαηζηήξ ιμκάδαξ ηαζ θαιαάκεηαζ απυ ημκ 
παναηάης πίκαηα 3.17: 
 
 

Πίκαηαξ 3.17: Απυδμζδ εηπμιπήξ nem ημπζηχκ δθεηηνζηχκ ιμκάδςκ 

 
 
frad: μ πανάβμκηαξ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ αηηζκμαμθίαξ ηςκ ηενιαηζηχκ  
ιμκάδςκ ηαζ ελανηάηαζ απυ ημ φρμξ ηςκ πχνςκ πμο εενιαίκμκηαζ. Ηζπφεζ ιυκμ βζα 
ηζξ ηενιαηζηέξ ιμκάδεξ αηηζκμαμθίαξ, εκχ βζα ηα οπυθμζπα ζοζηήιαηα ζζμφηαζ ιε 
ιμκάδα, υπςξ θαίκεηαζ ζημκ πίκαηα 3.18: 
 

Πίκαηαξ 3.18: Πανάβμκηαξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ αηηζκμαμθίαξ frad 

 
 

Fim: μ πανάβμκηαξ ηδξ δζαημπηυιεκδξ θεζημονβίαξ ιε ηδκ έκκμζα ηδξ ιείςζδξ 
(νφειζζδξ) ηδξ εενιμηναζίαξ ακά πχνμ ημο ηηζνίμο, υπςξ θαίκεηαζ ζημκ πίκαηα 
3.19: 
 
 

Πίκαηαξ 3.19: Πανάβμκηαξ δζαημπηυιεκδξ θεζημονβίαξ Fim 

 
 
Fhydr: μ πανάβμκηαξ βζα ηδκ οδναοθζηή ζζμννμπία ημο δζηηφμο ηςκ ηενιαηζηχκ 
ιμκάδςκ, υπςξ θαίκεηαζ ζημ πίκαηα 3.20: 
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Πίκαηαξ 3.20: Πανάβμκηαξ οδναοθζηήξ ζζμννμπίαξ Fhydr 

 
 
Έπεζηα απυ πνάλεζξ ηαηαθήβμοιε ζε ααειυ απυδμζδξ 0,958. 
 
φζηδια γεζημφ κενμφ πνήζδξ (Ε.Ν.Υ) 
 

Γζα ηδκ παναβςβή γεζημφ κενμφ πνήζδξ, δ ηαημζηία δζαεέηεζ δθεηηνζηυ 
εενιμζίθςκα ζζπφξ 4kw ηαζ ααειυ απυδμζδξ 1. Οζ απχθεζεξ ημο δζηηφμο 
θαιαάκμκηαζ ιδδεκζηέξ, ηαεχξ ημ δίηηομ δζακμιήξ είκαζ ιζηνυ εκχ μζ απχθεζεξ θυβς 
ημο εκαθθάηηδ εενιυηδηαξ ή ηεκηνζηχκ εενιακηήνςκ θαιαάκμκηαζ ςξ 5% ηδξ 
ζοκμθζηήξ εενιζηήξ εκένβεζαξ βζα γεζηυ κενυ πνήζδξ. Οζ απχθεζεξ βζα ημπμεέηδζδ 
ζε ελςηενζηυ πχνμ θαιαάκμκηαζ ίζεξ ιε 7%. ηδκ εζηυκα 3.21 θαίκμκηαζ ηα 
παναπάκς δεδμιέκα ηα μπμία εζζάβμκηαζ ζημ θμβζζιζηυ. 
 

  

Δζηυκα 3.21 Γεδμιέκα εζζαβςβήξ ζοζηήιαημξ γεζημφ κενμφ πνήζδξ 

 
 

3.8 ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ.  

Ζ εκενβεζαηή ηαηάηαλδ ημο ηηζνίμο οπμθμβίγεηαζ ζφιθςκα ιε ημ θμβζζιζηυ 
TEE- K.Eκ.A.K. Ζ ηαηδβμνία ημο ηηζνίμο είκαζ «Δ» ιε ηαηακάθςζδ πνςημβεκμφξ 
εκένβεζαξ 172,8 kWh/m2/y. Σμ ηηίνζμ ακαθμνάξ πανμοζζάγεζ πνςημβεκή εκένβεζα 
88,7 kWh/m2/y, ιε θυβμ πναβιαηζημφ ηηζνίμο πνμξ ηηίνζμ ακαθμνάξ κα είκαζ 1,95. 
ηδκ εζηυκα 3.22 θαίκεηαζ ημ απμηέθεζια εκενβεζαηήξ ηαηάηαλδξ ζφιθςκα ιε ημ 
θμβζζιζηυ ΣΔΔ- Κ.Δκ.Α.Κ: 



  

Δζηυκα 3.22 Απμηέθεζια ηαηάηαλδξ ηηδνίμο 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα δ ηαηακάθςζδ πνςημβεκμφξ εκένβεζαξ ακά ηεθζηή 
πνήζδ βζα εένιακζδ είκαζ 39,0kWh/m2/y, βζα ρφλδ 49,3kWh/m2/y ηαζ βζα γεζηυ κενυ 
πνήζδξ 84,4kWh/m2/y. Παναηδνμφιε πςξ υθεξ μζ ηαηακαθχζεζξ είκαζ ιεβαθφηενεξ 
απυ αοηέξ ημο ηηζνίμο ακαθμνάξ, υπμο ζδιακηζηή δζαθμνά ειθακίγεηαζ ζημ γεζηυ 
κενυ πνήζδξ δ μπμία αζηζμθμβείηαζ θυβμ ιδ φπανλδξ δθζαημφ εενιμζίθςκα. 
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ΚEΦΑΛΑΗΟ 4 – ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ.  

ημ ζοβηεηνζιέκμ ηεθάθαζμ εα πνμηαεμφκ ηαζ εα ιεθεηδεμφκ μζ πανειαάζεζξ, 
μζ μπμίεξ εα οθμπμζδεμφκ βζα ηδκ εκενβεζαηή ακααάειζζδ ηδξ ηαημζηίαξ, ιε ζηυπμ ηδκ 
ιείςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ ηαηακάθςζδξ ηαζ ηςκ θεζημονβζηχκ εκενβεζαηχκ δαπακχκ 
αοηήξ. Οοζζαζηζηυξ ζηυπμξ ηςκ παναηάης πανειαάζεςκ είκαζ δ ηαηάηαλδ ηδξ 
ηηζνζαηήξ ιμκάδαξ ζε Zero Energy Building. 

Μέζς ημο θμβζζιζημφ ΣΔΔ-Κ.Δκ.Α.Κ. έβζκακ μζ απαναίηδημζ οπμθμβζζιμί βζα 
ηδκ εκενβεζαηή ηαηακάθςζδ ημο οπάνπμκημξ ηηζνίμο, εκχ δδιζμονβήεδηε έκα κέμ 
εκενβεζαηά ακαααειζζιέκμ ιμκηέθμ ηηζνίμο πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ κέεξ εκενβεζαηά 
απμδμηζηυηενεξ πανααάζεζξ, ιε αάζδ ηα ηθζιαηζηά ηνζηήνζα ηδξ Δθθάδαξ ηαζ ηα 
εθθδκζηά πνυηοπα εκενβεζαηήξ ακααάειζζδξ.  

Πανάθθδθα ιε ηδκ εκενβεζαηή ηαηάηαλδ ημο κέμο ηηζνίμο εα βίκεζ ηαζ ιζα 
μζημκμιζηή ακάθοζδ ηςκ επζιένμοξ πανειαάζεςκ, χζηε κα βίκεζ έκα μθμηθδνςιέκμ 
πθάκμ ςξ πνμξ ηδκ πθδνςιή ημο ζοκμθζημφ ηυζημοξ αοηχκ. αθχξ θυβς ημ υηζ μζ 
ιειμκςιέκεξ πανειαάζεζξ είκαζ μζημκμιζηά απμδμηζηυηενεξ απυ υηζ ημ ζφκμθμ ηςκ 
πανειαάζεςκ ημ μπμίμ πνμηείκεηαζ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ βεβμκυξ υηζ ζπεδζάγεηαζ έκα 
Κηίνζμ Μδδεκζηήξ Καηακάθςζδξ (ΚΜΚ), ηαεζζηά ηδκ απμπθδνςιή ημο ζοκυθμο ηςκ 
δαπακχκ πζμ εθαζηζηή ηαζ εοέθζηηδ ςξ πνμξ ημ πνυκμ ηδξ απμπθδνςιήξ αοηχκ. 

Κφνζα ιέεμδμξ βζα ηδκ εκενβεζαηή ακααάειζζδ ηδξ ηαημζηίαξ είκαζ δ ιείςζδ 
ηςκ εκενβεζαηχκ ηαηακαθχζεςκ ηαζ βζα ημ θυβς αοηυ ιέζς ημο πνμβνάιιαημξ ΣΔΔ-
Κ.Δκ.Α.Κ., εκημπίγμκηαζ μζ ημιείξ πμο ειθακίγμκηαζ μζ ιεβαθφηενεξ ηαηακαθχζεζξ. 
φιθςκα ιε ημ πνυβναιια μζ ηαηακαθχζεζξ αοηέξ ειθακίγμκηαζ ζηδ εένιακζδ ηδκ 
ρφλδ ηαζ ζημ Εεζηυ Νενυ Υνήζδξ (ΕΝΥ), ζδιεία ζηα μπμία εα βίκεζ δ ζηυπεοζδ ηςκ 
πανειαάζεςκ. Δπίζδξ βζα ηδκ ιεηαηνμπή ημο ηηζνίμο ζε ΚΜΚ ιεβάθδ εα είκαζ δ 
ζοιαμθή ηςκ ζοζηδιάηςκ Ακακεχζζιςκ Πδβχκ Δκένβεζαξ (ΑΠΔ). 

Γζα ηδκ ηζιμθυβδζδ ηςκ απαζημφιεκςκ πανειαάζεςκ έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί μζ 
ηζιέξ ημο πνμβνάιιαημξ «Δλμζημκμιχ – Αοημκμιχ 2020», πνμηεζιέκμο κα 
δζαηδνδεεί ιζα ζηαεενή ηζιμθμβζαηή πμθζηζηή ζηα οθμπμζμφιεκα ένβα, ηαεχξ δεκ 
οπάνπμοκ ζηαεενέξ ηζιέξ βζα ηδκ αβμνά ηαζ ηδκ εβηαηάζηαζδ πμθθχκ απυ αοηχκ.  

 

 

4.1 ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΚΗΝΖΣΖ ΚΗΑΖ.  

Έκα απυ ηα ιέηνα βζα ηδ ιείςζδ ηαηακάθςζδξ ηδξ ρφλδξ είκαζ δ εβηαηάζηαζδ 
ηεκηχκ ζηδ αμνζκή ηαζ ηδ κυηζα πθεονά ημο ζπζηζμφ, δδθαδή ζηζξ πθεονέξ μπμφ δ 
δθζαηή αηηζκμαμθία είκαζ πζμ έκημκδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ ηαζ ηαοηυπνμκα 
οπάνπμοκ ηαζ ηα πενζζζυηενα ηαζ ιεβαθφηενα ακμίβιαηα ηδξ ηηζνζαηήξ ιμκάδαξ.  



  

Δζηυκα 4.1 Σέκηα UNIMAC TH, Πδβή: WWW.EMBORIDIS.GR 

Καηυπζκ ένεοκαξ αβμνάξ ηαηαθήβμοιε ζηδκ επζθμβή ηέκηαξ ιε δθεηηνζηυ 
δζαηυπηδ ηδξ εηαζνίαξ UNIMAC. ηδ αμνζκή πθεονά εα πνδζζιμπμζδεμφκ 2 ηέκηεξ ιε 
πθάημξ 5,5m ηαζ ιήημξ (άκμζβια) 3,5m, εκχ ακηίζημζπα ζηδ κυηζα πθεονά εα 
εβηαηαζηαεμφκ 2 ηέκηεξ πθάημοξ 5,5m ηαζ ιήημοξ 2,5m. Γζα θυβμοξ δζεοηυθοκζδξ, ημ 
ηεκυ ακάιεζα ζηζξ ηέκηεξ εεςνείηαζ αιεθδηέμ. Σμ ζοκμθζηυ ειααδυ ημο ηεκηυπακμο 
πμο εα πνεζαζηεί είκαζ 66m2, εκχ εα πνδζζιμπμζδεμφκ 4 δθεηηνζημί ιδπακζζιμί βζα ηδ 
θεζημονβία ηςκ ηεκηχκ. Σμ ζοκμθζηυ ηυζημξ ηςκ ηζκδηχκ ζοζηδιάηςκ ζηίαζδξ 
ακένπεηαζ ζε 2.310€, οπμθμβζγυιεκμ ιε ηζιή 35€/m2. 

Μέζα ζημ θμβζζιζηυ ΣΔΔ-Κ.Δκ.Α.Κ. ημ απμηέθεζια ηδξ εβηαηάζηαζδξ ηέκηαξ 
ειθακίγεηαζ ζηζξ ηζιέξ ηςκ ζηζάζεςκ F_ov_h ηαζ F_ov_c, ηυζμ ηςκ δζαθακχκ υζμ ηαζ 
ηςκ αδζαθακχκ επζθακεζχκ ημο ηεθφθμοξ ημο ηηζνίμο. Οζ οπμθμβζζιμί ηςκ κέςκ 
ζηζάζεςκ είκαζ ίδζμζ ιε αοημφξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ ζημ 3μ Κεθάθαζμ.  

Παναηάης παναηίεεκηαζ ζηζβιζυηοπα απυ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ 
οπμθμβζζιχκ: 

 

  

Εικόνα 4.2 κίαζη Αδιάθανων επιθανειών.  

http://www.emboridis.gr/
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Δζηυκα 4.3: ηίαζδ δζαθακχκ επζθακεζχκ 

 

 

4.2 ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΘΤΡΑ.  

Ζ οπάνπμοζα ελςηενζηή εφνα ημο ηηζνίμο είκαζ λφθζκδ αβκχζηςκ ζημζπείςκ ιε 
ειααδυ 2,509 m2 ηαζ ζοκηεθεζηή εενιμπεναηυηδηαξ U=3,5 (W/m2K) ζφιθςκα ιε ηδκ 
ΣΟΣΔΔ_20701-1 . Ζ ζοβηεηνζιέκδ ελςζηυεονα εα αθθαπηεί ηαζ ζηδ εέζδ ηδξ εα 
ημπμεεηδεεί ιζα κέα πυνηα αθμοιίκζμο ηαθφηενδξ πμζυηδηαξ ηαζ ελαζνεηζηά ορδθήξ 
εκενβεζαηήξ απυδμζδξ. Έπεζηα απυ ένεοκα αβμνάξ δ πυνηα αοηή εα είκαζ ηδξ  
εηαζνίαξ ALUMIL πνχιαημξ ζημφνμ ηαθέ ηαζ εα δζαεέηεζ ημ ζφζηδια SUPREME 
SD95 ιε ίζζμ εενιμιμκςηζηυ πνμθίθ. Όζμ αθμνά ηα ηεπκζηά ηδξ παναηηδνζζηζηά εα 
δζαεέηεζ πενζιεηνζηή ζηεβάκςζδ ηνζχκ επζπέδςκ ιε EPDM εθαζηζηά, δ πθήνςζδ ηδξ 
εα είκαζ ιε πάκεθ, ημ είδμξ ηδξ εενιμιυκςζδξ ηδξ εα είκαζ πμθοαιίδζα  πθάημοξ 
34mm, Alumil Energy bar ηαζ αθνχδεξ οθζηυ, ημ πάπμξ ηδξ εα είκαζ 54 mm ηαζ μ 
ζοκηεθεζηήξ εενιμπεναηυηδηαξ ηδξ εα είκαζ Uf=0,62 (W/m2K). Ζ ηεθζηή ηζιή ιαγί ιε 
ηδκ ημπμεέηδζδ ηδξ εα ακένπεηαζ ζηα 2.000€. 

 
Δζηυκα 4.4:  Θφνα Δζζυδμο, ALUMIL, Πδβή: www.alumil.com  

http://www.alumil.com/


4.3 ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΟΤΦΧΜΑΣΧΝ  

πεδυκ υθα ηα οπάνπμκηα ημοθχιαηα είκαζ ιεηαθθζηά ιε νμθά, ιε πμζμζηυ 
ημοθχιαημξ 20% ηαζ δίδοιμ οαθμπίκαηα ιε δζάηεκμ αένα 12mm. Σα ζοβηεηνζιέκα 
ημοθχιαηα έπμοκ ζοκηεθεζηή εενιμπεναηυηδηαξ U= 3,50 (Wm2K). Έκα ιυκμ 
ημφθςια δεκ έπεζ πνμζηαηεοηζηά θφθθα ηαζ ημ ζοβηεηνζιέκμ έπεζ ζοκηεθεζηή U= 3,70 
(Wm2K). Έπεζηα απυ ένεοκα αβμνάξ εα βίκεζ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ οπανπυκηςκ 
ημοθςιάηςκ ιε κέα, ηα μπμία εα είκαζ ηδξ εηαζνίαξ ALUMIL ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηδξ 
ζεζνάξ SUPREME S77 Standard ιε νμθυ ηφπμο S13600.  

 

 

 

ε υθα ηα ελςηενζηά ημοθχιαηα εα πνμζηεεμφκ πνμζηαηεοηζηά νμθά, εηηυξ 
αοημφ ημο ιπάκζμο, ημ μπμίμ ελ ανπήξ δεκ είπε ηάπμζμ πνμζηαηεοηζηυ θφθθμ. Σα 
ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ ημοθςιάηςκ είκαζ ηα ελήξ: Γζπθυξ οαθμπίκαηαξ ιε 
ιειανάκδ παιδθήξ εηπμιπήξ 12 mm ηαζ πμζμζηυ ημοθχιαημξ 40%. ημπυξ αοηήξ 
ηδξ πανέιααζδξ είκαζ ηαθφηενδ ζηεβάκςζδ ηδξ ηαημζηίαξ ιε ζηυπμ ηδ ιείςζδ ηδξ 
εκενβεζαηήξ ηαηακάθςζδξ ηδξ ηηζνζαηήξ ιμκάδαξ. Ζ ηζιή ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ 
ημοθςιάηςκ ηαζ νμθχκ βζα ηδκ αβμνά ηαζ ηδκ ημπμεέηδζδ ημοξ δζαιμνθχκεηαζ ιε 
ηζιή βζα ηζξ ιπαθημκυπμνηεξ 350€/m2 , βζα ηα πανάεονα 440€/m2 ηαζ βζα ηα νμθά 
140€/m2. ημκ παναηάης πίκαηα ακαθφμκηαζ ηα ζοκμθζηά ηυζηδ βζα ηάεε ημφθςια 
ηαζ οπμθμβίγεηαζ ημ ζοκμθζηυ ηυζημξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πανέιααζδξ.  

Εικόνα 4.5: Εξωηεπικό Κούθωμα Αλοςμινίος SUPREME 
S77 Standard, Πηγή: www.Alumil.com 

Εικόνα 4.6: Ρολό Αλοςμινίος S13600, Πηγή: www.Alumil.com 
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Πίνακαρ 4.1: ςνολικά Κόζηη Κοςθωμάηων 

 

Οζ οπμθμβζζιμί ηςκ ζοκηεθεζηχκ εενιμπεναηυηδηαξ ηαζ ηςκ ζοκηεθεζηχκ 
δθζαημφ ηένδμοξ οαθμπίκαηα έβζκακ ιέζς ηδξ επίζδιδξ ζεθίδαξ ηδξ ALUMIL ηαζ ηα 
απμηεθέζιαηα αοηχκ ηςκ οπμθμβζζιχκ εζζήπεδζακ ζημ πνυβναιια ΣΔΔ-Κ.Δκ.Α.Κ., 
πνμηεζιέκμο κα ζοιπενζθδθεμφκ βζα ηδκ ελαβςβή ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ 
εκενβεζαηήξ ηθάζδξ ηδξ ηαημζηίαξ. Παναηάης πανμοζζάγμκηαζ απμζπάζιαηα απυ ημ 
ζοβηεηνζιέκμ πνυβναιια, μπμφ θαίκμκηαζ μζ ζοκηεθεζηέξ εενιμπεναηυηδηαξ ηςκ 
ημοθςιάηςκ. 
 

  

Δζηυκα 4.7: Σφπμξ Κμοθχιαημξ ηαζ Ακηίζημζπμ U 

 
 

4.4  ΠΡΟΘΖΚΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΦΤΞΖ 

Ζ ζοβηεηνζιέκδ ηαημζηία επεζ ήδδ εβηαηεζηδιέκα ηνία ηθζιαηζζηζηά, έκα 18.000 
Btu ηαζ δομ 9.000 Btu ιε οπμθμβζγυιεκδ ζζπφ 5,2 kW, 2,6 kW ηαζ 2,6 kW ακηίζημζπα. 
Ζ απαζημφιεκδ ροηηζηή ζζπφξ ηδξ ηαημζηίαξ είκαζ 13,8 Kw ηαζ ηαεχξ ιε ηα οπάνπμκηα 
ηθζιαηζζηζηά δεκ ηαθφπηεηαζ δ απαζημφιεκδ ροηηζηή ζζπφμξ, έβζκε αηυιδ ιζα 
πνμζεήηδ ιζαξ ακηθίαξ εενιυηδηαξ αένα – αένα δζαζνμοιέκμο ηφπμο (split unit). 
Μεηα απυ ένεοκα αβμνάξ επζθέπεδηε έκα ηθζιαηζζηζηυ ηδξ εηαζνίαξ LG, ζοβηεηνζιέκα 
ημ ιμκηέθμ DUALCOOL Κθζιαηζζηζηυ Inverter 12000 BTU. Σα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά 
ημο ζοβηεηνζιέκμο ηθζιαηζζηζημφ είκαζ υηζ επεζ μκμιαζηζηή ζζπφ ρφλδξ 3,4 Kw ηαζ 

ΚΟΥΦΩΜΑ ΚΟΣΤΟΣ € 

Β ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΣΑ 1 1366,12

Β ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΣΑ 2 1029,98

Α ΠΑΡΑΘΤΡΟ 1 626,98

Α ΠΑΡΑΘΤΡΟ 2 928

Ν ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΣΑ 1 1366,12

Ν ΠΑΡΑΘΤΡΟ 144,3

Ν ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΣΑ 2 1366,12

Ν ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΣΑ 3 1366,12

Δ ΠΑΡΑΘΤΡΟ 1091,48

ΣΥΝΟΛΟ 9285,22



ζοκηεθεζηή απυδμζδξ ρφλδξ (EER) 3,34 w/w. Σμ ηυζημξ αοημφ ιεηά ηδξ 
εβηαηάζηαζδξ ακένπεηαζ ζηα 900€.  

 
Δζηυκα 4.8: Κθζιαηζζηζηυ DUALCOOL Inverter 12.000 Btu, Πδβή: www.lg.com 

 
 

4.5 ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΘΔΡΜΑΝΖ.  

ημ ήδδ οπάνπμκ ηηίνζμ οπάνπεζ ςξ ζφζηδια εένιακζδξ έκα θέαδηαξ 
πεηνεθαίμο ιε μκμιαζηζηή ζζπφ 35 kW ηαζ ιε ααειυ απυδμζδξ 0,80. Πανάθθδθα 
είκαζ εβηαηεζηδιέκα ιέζα ζημ ζπίηζ ςξ ηενιαηζηέξ ιμκάδεξ εενιακηζηά ζχιαηα 
ααειμφ απυδμζδξ 0,958. Τπάνπμοκ δζάθμνεξ επζθμβέξ υζμ αθμνά ηα ζοζηήιαηα 
εένιακζδξ, υιςξ ειείξ εα επζθέλμοιε κα εβηαηαζηήζμοιε έκα ζφζηδια ακηθίαξ 
εενιυηδηαξ αένα – κενμφ, δ μπμία, εα πνδζζιμπμζδεεί ιυκμ βζα εένιακζδ ηαζ γεζηυ 
κενυ πνήζδξ. Ζ επζθμβή ηδξ ακηθίαξ εενιυηδηαξ είκαζ ζαθχξ μζημκμιζηά ηαζ 
εκενβεζαηά πενζζζυηενμ ζοιθένμοζα απυ μπμζαδήπμηε άθθμ πζεακυ ζφζηδια 
εένιακζδξ. Μέζς ηδξ επζθμβήξ ηδξ ακηθίαξ εενιυηδηαξ δ ηαημζηία 
ακελανηδημπμζείηαζ απυ ηδ πνήζδ μνοηηχκ ηαοζίιςκ ηαζ πνδζζιμπμζεί ιυκμ 
δθεηηνζηή εκένβεζα. Έπεζηα απυ ένεοκα αβμνάξ επζθέβεηαζ κα εβηαηαζηαεεί ιζα ακηθία 
ηδξ εηαζνίαξ LG, ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημ ιμκηέθμ HU161H.U32 ιε απυδμζδ εένιακζδξ 
16 kW, ζοκηεθεζηή απυδμζδξ εένιακζδξ 2,61 w/w ηαζ ιε ιέβζζηδ εενιμηναζία 
πανεπυιεκμο κενμφ ημοξ 80 μC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Δζηυκα 4.9: Ακηθία Θενιυηδηα LG THERMA V HU161H.U32, Πδβή: www.lg.com  

 

http://www.lg.com/
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Ζ ζοβηεηνζιέκδ ακηθία ιπμνεί κα ζοκδεεεί απεοεείαξ ιε ηζξ ήδδ οπάνπμοζεξ 
ηενιαηζηέξ ιμκάδεξ ηδξ ηαημζηίαξ (εενιακηζηά ζχιαηα), ιε απμηέθεζια κα ιδκ 
ηαείζηαηαζ οπμπνεςηζηή δ ακηζηαηάζηαζδ ημοξ. Σμ ηυζημξ αοηήξ ιαγί ιε ηδκ 
εβηαηάζηαζδ ηδξ ακένπεηαζ ζηα 9.400€.  
 
 

4.7 ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΖΛΗΑΚΟΤ ΤΛΛΔΚΣΖ. 

Γζα ηδκ πανμπή γεζημφ κενμφ πνήζδξ, εηηυξ απυ ηδκ ακηθία εενιυηδηαξ, δ 
μπμία εα πνδζζιμπμζείηαζ ημοξ πεζιενζκμφξ ιήκεξ, επεζ επζθεβεί κα βίκεζ ηαζ 
ημπμεέηδζδ εκυξ δθζαημφ ζοθθεηηζηή, μ μπμίμξ εα αλζμπμζεί ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία 
ηαζ εα πνμζθένεζ δςνεάκ ηαζ πςνίξ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ γεζηυ κενυ πνήζδξ ηαηά 
ημοξ ιήκεξ Μάζμ – Οηηχανζμ. Ο ηφπμξ δθζαημφ ζοθθέηηδ πμο εα ημπμεεηδεεί είκαζ 
επζθεηηζηυξ επίπεδμξ ιε ζοκηεθεζηή αλζμπμίδζδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ 0,36, ειααδυ 
δθζαηχκ πάκεθ 4m2 ηαζ πςνδηζηυηδηα 200lt. οβηεηνζιέκα εα είκαζ ηδξ εηαζνίαξ Bauer 
ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημ ιμκηέθμ VR-200 PLUS. Σμ ηυζημξ ηαζ δ εβηαηάζηαζδ αημφ 
ακένπμκηαζ ζηα 1500€. 

 

Εικόνα 4.9: Ηλιακόζ ςλλέκηηρ BAUER VR-200PLUS, Πηγή: www.bauer.gr 

 
 

4.8 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΔ.  

Θέθμκηαξ κα ηαηαηάλμοιε ηδκ ζοβηεηνζιέκδ ηαημζηία ςξ Κηίνζμ Μδδεκζηήξ 
Καηακάθςζδξ, ηνίκεηαζ επζηαηηζηή δ ακάβηδ πνδζζιμπμίδζδξ ηςκ Ακακεχζζιςκ 
Πδβχκ Δκένβεζαξ. Λυβς ηςκ ηθζιαηζηχκ ζοκεήηςκ πμο επζηναημφκ ζηδκ Κφπνμ ιε 
έκημκδ δθζμθάκεζα ηδκ πενζζζυηενδ δζάνηεζα ημο έημοξ, ςξ ηονίανπδ θφζδ ζηδκ 
επζθμβή ΑΠΔ ηνίκεηαζ δ δθζαηή εκένβεζα. 

Μεθεηχκηαξ ηδκ ηαηακμιή ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ ζε υθδ ηδκ Κφπνμ 
παναηδνείηαζ υηζ ζηζξ πεδζκέξ πενζμπέξ ηδξ κήζμο, μ ιέζμξ μνυξ ηςκ ςνχκ πμο 
οπάνπεζ δθζμθάκεζαξ ζηδ δζάνηεζα εκυξ έημοξ ακένπεηαζ ζημ 75% ημο δζαζηήιαημξ 



πμο μ ήθζμξ ανίζηεηαζ πάκς απυ ημ φρμξ ημο μνίγμκηα. Καηά ηδ δζάνηεζα ημο 
ηαθμηαζνζμφ μ πνυκμξ δθζμθάκεζαξ ιέζα ζημ 24ςνμ ακένπεηαζ ζε 11,5 χνεξ, εκχ 
ηαηά ημοξ πεζιενζκμφξ ιήκεξ Γεηέιανζμ ηαζ Γεκάνδ μπμφ βεκζηά επζηναημφκ 
κεθχζεζξ, ημ δζάζηδια δθζμθάκεζαξ αββίγεζ ηζξ 5,5 χνεξ διενδζίςξ (Μεηεςνμθμβζηή 
Τπδνεζία Κφπνμο). 

Κονίμ ιέζμ βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ είκαζ ηα θςημαμθηασηά 
ζοζηήιαηα, ηςκ μπμίςκ δ μζηζαηή πνήζδ λεηίκδζε πζθμηζηά ημ 2013 ιέζς ημο 
ζοζηήιαημξ «οιρδθζζιμφ ιεηνήζεςκ ηδξ Δζζαβυιεκδξ απυ ημ Γίηηομ ιε ηδκ 
Παναβυιεκδ Ζθεηηνζηή Δκένβεζα απυ Φςημαμθηασηά οζηήιαηα» (Net Metering) ηαζ 
ιέπνζ ημ ηέθμξ ημο 2020 είπακ εβηαηαζηαεεί πενζζζυηενα απυ 16.000 θςημαμθηασηά 
ζοζηήιαηα. 
 

 

Δζηυκα 4.10:  Δηήζζα ζημζπεία θςημαμθηασηχκ ζοζηδιάηςκ.  

Χξ απυννμζα ηςκ παναπάκς βζα ηδκ πνήζδ ΑΠΔ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηδξ 
δθζαηήξ εκένβεζαξ ηαζ ηδ ιεηαηνμπή ηδξ ζε δθεηηνζηή ζηδκ ηηζνζαηή ιαξ ιμκάδα, 
επζθέβμοιε ηδκ εβηαηάζηαζδ εκυξ μθμηθδνςιέκμο ζοζηήιαημξ θςημαμθηασηχκ ηδξ 
εηαζνίαξ TRIKKIS ENERGY LTD. Αθμφ έβζκε επζημζκςκία ιε έκακ απυ ημοξ 
δθεηηνμθυβμοξ ιδπακζημφξ ηδξ εηαζνίαξ βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ ηαημζηία ηαζ ηζξ 
απαζηήζεζξ ηδξ απμθαζίζηδηε δ εβηαηάζηαζδ 16 θςημαμθηασηχκ πάκεθ REC250PE 
μκμιαζηζηήξ ζζπφμξ 250W ημ ηαεέκα ηαζ ιε απυδμζδ ηδξ ηάλδξ ημο 15,8%. Σμ 
ηαεέκα απυ ηα παναπάκς πάκεθ επεζ δζαζηάζεζξ 1m * 1,7m. Σα ζοβηεηνζιέκα 
θςημαμθηασηά είκαζ ιμκμηνοζηαθθζηα ηαζ ηαηαθαιαάκμοκ επζθάκεζα 27,2m2.  

 

 
Δζηυκα 4.1.1: Φςημαμθηασηυ Πάκεθ REC250PE, Πδβή: TRIKKIS ENERGY 



68 

 

Ζ αβμνά ηαζ εβηαηάζηαζδ ημο θςημαμθηασημφ ζοζηήιαημξ ακένπεηαζ ζηα 
7.100€ ηαζ πενζθαιαάκεζ: 

 Φςημαμθηασηά πάκεθ: 16 * REC 250W 

 Inverter: 1 * Kostal Pico 3.0 

 Δβηαηάζηαζδ ζοζζςνεοηχκ 

 Βάζεζξ ζηήνζλδξ: Πνμθίθ αθμοιζκίμο ηαζ INOX άβηζζηνα 
(ζοκανιμθυβδζδ ηαζ εβηαηάζηαζδ) 

 Ζθεηηνμθμβζηυ οθζηυ 

 Σμπμεέηδζδ ζοζηεοήξ εθέβπμο 

 φκδεζδ δζηηφμο ηαζ έθεβπμξ θεζημονβίαξ ημο ζοζηήιαημξ 

 Γζεκένβεζεξ βζα ηδκ έηδμζδ ηδξ άδεζαξ εβηαηάζηαζδξ 

 Σεπκμμζημκμιζηή ιεθέηδ 

 

4.9 Ενεργειακή κατάταξη μέσω ΤΕΕ–Κ.Εν.Α.Κ. 

Παναηάης ειθακίγεηαζ δ εκενβεζαηή ηαηάηαλδ ηδξ ηαημζηίαξ ιε ηα ηςνζκά 
ζημζπεία ημο ηεθφθμοξ ηαζ ηςκ ζοζηδιάηςκ πμο επεζ εβηαηεζηδιέκα, ηαεχξ ηαζ δ 
εκενβεζαηή ηαηάηαλδ ζηδκ μπμία εα εκηαπεεί Μεηα ηζξ πνμηεζκυιεκεξ πανειαάζεζξ. 

 

Δζηυκα 4.12:  Δκενβεζαηή Καηάηαλδ ιέζς ΣΔΔ-Κ.Δκ.Α.Κ. 

Με ηδ πνήζδ ημο πνμβνάιιαημξ ΣΔΔ-Κ.Δκ.Α.Κ. ημ ηηίνζμ ιαξ εεςνείηαζ Κηίνζμ 
Μδδεκζηήξ Καηακάθςζδξ, ηαεχξ μζ ακάβηεξ βζα πνςημβεκή εκένβεζα βζα ηδ 
εένιακζδ, ηδκ ρφλδ ηαζ ημ ΕΝΥ ακένπμκηαζ ζηα 53,6 kW/m2, δ μπμία εκένβεζα είκαζ 
ζημ ζφκμθμ ηδξ δθεηηνζηή ηαζ ηαθφπηεηαζ πθήνςξ απυ ημ ζφζηδια ΑΠΔ, ιε ηδ 
ζοιαμθή ημο μπμίμο δ απαζημφιεκδ πνςημβεκήξ εκένβεζα ακένπεηαζ ζηα -4,8 KW/m2.  

 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 : ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ.  

 

5.1 ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ. 

Όθεξ μζ πανειαάζεζξ πμο πνμηάεδηακ ζηδκ ηαημζηία ιαξ είπακ ςξ βκχιμκα 
ηδκ ιείςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ ηαηακάθςζδξ ηαζ ηδ ζοκμθζηή εκενβεζαηή ακααάειζζδ 
ημο ηηζνίμο. ημ παναηάης βνάθδια πανμοζζάγμκηαζ μζ ηαηακαθχζεζξ ακά ηεθζηή 
πνήζδ, ιε ελαίνεζδ ημ θςηζζιυ, μ μπμίμξ δε ζοιπενζθαιαάκεηαζ βζα ηζξ ηαημζηίεξ ζημ 
πνυβναιια ΣΔΔ-Κ.Δκ.Α.Κ. 

 

Δζηυκα 5.1:  Δκενβεζαηή Καηακάθςζδ Ακά Σεθζηή Υνήζδ 

Δπυιεκμξ ζηυπμξ ήηακ δ ηάθορδ ηςκ εκενβεζαηχκ απαζηήζεςκ ιέζς ηςκ 
ζοζηδιάηςκ ΑΠΔ. Παναηδνμφιε ζημ παναπάκς βνάθδια υηζ ημ ΕΝΥ ζδίςξ ζημ 
ηηίνζυ ιαξ απαζημφζε έκα πμθφ ιεβάθμ πμζυ ηαηακάθςζδξ πνςημβεκμφξ εκένβεζαξ. 
Βθέπμοιε υηζ ιεηνά ηδκ εβηαηάζηαζδ ημο θςημαμθηασημφ ζοζηήιαημξ, αθθά ηαζ ημο 
δθζαημφ ζοθθέηηδ, αλζμπμζμφιε πθήνςξ ηζξ δοκαηυηδηεξ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ ηαζ δ 
ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ βζα ηδκ παναβςβή ΕΝΥ, αθθά ηαζ εένιακζδξ πέθηεζ ζε πάνα 
πμθφ παιδθά επίπεδα. 

Έκαξ αηυιδ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ ζηδκ εκενβεζαηή ακααάειζζδ ημο ηηζνίμο 
είκαζ δ ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ CO2. ημ παναηάης βνάθδια ειθακίγμκηαζ ηα 
απμηέθεζια ηςκ εηπμιπχκ νφπςκ ζε δζάζηδια εκυξ έημοξ ιέζς ημο πνμβνάιιαημξ 
ΣΔΔ-Κ.Δκ.Α.Κ., ζημ ηηίνζμ ακαθμνάξ, ζημ οπάνπμκ ηηίνζμ ηαζ ζημ εκάνζμ 1, μπμφ εα 
εβηαηαζηήζμοιε ηζξ πνμηεζκυιεκεξ πανειαάζεζξ. 
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Δζηυκα 5.2:  Δκενβεζαηή Καηάηαλδ ιέζς ΣΔΔ-Κ.Δκ.Α.Κ. 

Δίκαζ ειθακέξ υηζ ζημ ηηίνζμ ημο ζεκανίμο 1 μζ εηπμιπέξ CO2 είκαζ ιδδαιζκέξ 
ηαεχξ ακηζηαείζηακηαζ μζ πήβεξ εκενβείαξ, απυ πεηνέθαζμ ιεηαααίκμοιε ζηδκ 
μθμηθδνςηζηή πνήζδ ημο δθεηηνζζιμφ βζα ηδκ ηάθορδ υθςκ ηςκ εκενβεζαηχκ 
ακαβηχκ ημο ηηζνίμο. Με ηδ πνήζδ ημο θςημαμθηασημφ ζοζηήιαημξ ηαζ ηδκ 
αλζμπμίδζδ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ιέζς αοημφ, ηαθφπημκηαζ υθεξ μζ ακάβηεξ ζε 
δθεηηνζζιυ ιε ιδδεκζηή εηπμιπή νφπςκ. 

 
 

5.2 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Πνμηεζιέκμο κα ιεηαηναπεί έκα μίηδια ζε ΚΜΚ ζδιακηζηυ πανάβμκηα 
απμηεθεί ημ ακ είκαζ μζημκμιζηά ζηυπζιμ ημ ζφκμθμ ηςκ πανειαάζεςκ. Ζ μζημκμιζηή 
ακάθοζδ ηςκ πανειαάζεςκ εα ιπμνμφζε κα βίκεζ απυ ημ πνυβναιια ΣΔΔ-
Κ.Δκ.Α.Κ., υιςξ δεκ οπάνπεζ δ επζθμβή ηαηαπχνδζδξ ηυζημοξ βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ 
ηζκδηχκ ζοζηδιάηςκ ζηίαζδξ. Έηζζ θαιαάκμκηαξ ηζξ ηζιέξ πμο έπμοκ ακαθενεεί 
παναπάκς βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηδξ ηάεε πανέιααζδξ δδιζμονβμφιε ημκ παναηάης 
πίκαηα 5.1. 

Πίκαηαξ 5.1: Κυζημξ πανειαάζεςκ 

Πανειαάζεζξ Κυζημξ (€) 

Δλςηενζηή εφνα 2.000 

Δλςηενζηά ημοθχιαηα 4.630 

Κζκδηά ζοζηήιαηα ζηίαζδξ 
(Σέκηεξ) 

2.310 

Α/Θ αένα - αένα (split) 900 

φζηδια Α/Θ αένα - κενμφ 9.400 

Ζθζαηυξ ζοθθέηηδξ 1.500 

Φςημαμθηασηυ ζφζηδια 7.100 

ΤΝΟΛΟ 27.840 



Με ηδκ ιεηαηνμπή ηδξ ζζυβεζαξ ιμκμηαημζηίαξ ζε ΚΜΚ οπάνπεζ ηενάζηζα 
ελμζημκυιδζδ ηαοζίιςκ ηαζ δθεηηνζζιμφ. Μέζα απυ ημοξ οπμθμβζζιμφξ ημο 
πνμβνάιιαημξ ΣΔΔ-Κ.Δκ.Α.Κ. οπμθμβίγεηαζ υηζ ζημ οπάνπμοκ ηηίνζμ ηαηακαθχκμκηαζ 
3427,88 kWh εηδζίςξ βζα εένιακζδ ιε ιέζς εκένβεζαξ ημ πεηνέθαζμ εένιακζδξ, ηζιή 
πμο ακηζζημζπεί ζε 320,06lt πεηνεθαίμο. ηδκ Κφπνμ ηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίμδμ ημ 
ηυζημξ ημο πεηνεθαίμο εένιακζδξ είκαζ ηαηά ιέζς μνυ 0,65€/lt, μπυηε ημ ζοκμθζηυ 
ηυζημξ ακένπεηαζ ζε 208,04€. Ακηίζημζπα βζα ηδκ ρφλδ ηαζ ηδ παναβςβή ΕΝΥ 
ηαηακαθχκμκηαζ εηδζίςξ 4451,42 kWh, εκχ δ ιέζδ ηζιή ημο δθεηηνζζιμφ ζηδ 
βεζημκζηή πςνά είκαζ 0,18€/kWh, πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ ημ εηήζζμ ζοκμθζηυ ηυζημξ 
ηδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ακένπεηαζ ζηα 801,26€. Με ηδκ εβηαηάζηαζδ ηαζ ηδ πνήζδ 
ημο θςημαμθηασημφ ζοζηήιαημξ  ηαζ ιε ηδ ιεηαηνμπή υθςκ ηςκ πδβχκ εκένβεζαξ ζε 
δθεηηνζζιυ, υθεξ μζ ακάβηεξ ηζξ ηαημζηίαξ ηαθφπημκηαζ απυ ημ θςημαμθηασηυ 
ζφζηδια. Αοηυ επεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ ελμζημκυιδζδ ηαοζίιςκ ηαζ δθεηηνζηήξ 
εκένβεζαξ ζημ οπάνπμκ ηηίνζμ ζημ 100%. 

Παναηδνμφιε υηζ ημ ζοκμθζηυ εηήζζμ εκενβεζαηυ ηυζημξ ηδξ οθζζηάιεκδξ 
ηαημζηίαξ ακένπεηαζ ζηα 1009,3€/έημξ, εκχ ημ ζφκμθμ ηυζημξ ηςκ ζημπεοιέκμ 
πανειαάζεςκ, μζ μπμίεξ εα απαθθάλμοκ ημοξ ζδζμηηήηεξ απυ μπμζαδήπμηε έλμδα 
ιεθθμκηζηά ακένπεηαζ ζηα 27.840€. ε πενίπηςζδ δζελαβςβήξ μπμζμοδήπμηε 
εκενβεζαημφ επζδμημφιεκμο πνμβνάιιαημξ, υπςξ είκαζ ημ πνυβναιια «Δλμζημκμιχ 
– Αοημκμιχ» ζηδκ Δθθάδα, ιπμνεί μ ζδζμηηήηδξ ηδξ ηαημζηίαξ κα ιεηαηνέρεζ ημ ζπίηζ 
ημο ζε ΚΜΚ ιε πμθφ θζβυηενα πνήιαηα απυ υηζ είκαζ ημ ζοκμθζηυ ηυζημξ ηςκ 
πανειαάζεςκ ηαζ κα δεζ απυζαεζδ ηςκ πνήιαηςκ ημο ζε πμθφ ιζηνυ πνμκζηυ 
δζάζηδια.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ηδ πανμφζα πηοπζαηή ενβαζία ιεθεηήεδηε οθζζηάιεκδ ηαημζηία ζηδκ πενζμπή 
ηδξ Κφπνμο ιε έημξ ηαηαζηεοήξ 1990 ςξ πνμξ ηδκ εκενβεζαηή ηαηακάθςζδ αθθά ηαζ 
ζηζξ δοκαηυηδηεξ εκενβεζαηήξ ακααάειζζήξ ηδξ. ημ πνχημ ζηάδζμ, 
πναβιαημπμζήεδηε ακαθμνά ζηζξ ιμνθέξ εκένβεζαξ υπςξ δ αζμθζηή, δ δθζαηή η.α. ιε 
ζημπυ κα ακαδεζπεμφκ ςξ πνμξ ηα μθέθδ ημοξ ηυζμ ζημ πενζαάθθμκ υζμ ηαζ ζημ 
άκενςπμ.  

ηδ ζοκέπεζα, πναβιαημπμζήεδηε ακαθμνά ζηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία πμο 
αθμνά ηδκ εκενβεζαηή απυδμζδ ζηδκ Κφπνμ ηαζ ζηδκ Δθθάδα ηαζ ακαθένεδηακ μζ 
δζαθμνέξ πμο ειθακίγμοκ. Δπίζδξ, πανμοζίαζδ ημο Νυιμο Κ.Δκ.Α.Κ ηαεχξ ηαζ ημο 
υιμζμο  θμβζζιζημφ πμο πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ εκενβεζαηή απυδμζδ ημο ηηζνίμο. 

ημ δεφηενμ ζηάδζμ, πναβιαημπμζχκηαξ εκενβεζαηή επζεεχνδζδ ζηδκ ηαημζηία 
ζοθθέπεδηακ ηα απαναίηδηα δεδμιέκα ιε ηα μπμία οπμθμβίζηδηε δ εκενβεζαηή 
απυδμζή ηδξ ιέζς ημο πζζημπμζδιέκμο θμβζζιζημφ Κ.Δκ.Α.Κ.. Πανμοζζάζηδηακ 
ακαθοηζηά υθα ηα δμιζηά ηαζ ιδ ζημζπεία ηδξ ηαημζηίαξ ηαεχξ επίζδξ οπμθμβίζηδηακ 
μζ απαναίηδημζ ζοκηεθεζηέξ, μζ μπμίμζ ιεηαθένεδηακ έπεζηα ζημ θμβζζιζηυ βζα ημκ 
οπμθμβζζιυ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ. Με αάζδ ημ απμηέθεζια ηδξ εκενβεζαηήξ 
απυδμζδξ ηδξ ηαημζηίαξ ςξ πνμξ ημ ηηίνζμ ακαθμνάξ, ημ μπμίμ ήηακ 172,8 KWh/m2 
πανμοζζάγμκηαξ εκενβεζαηή ηθάζδ E. Ζ εκενβεζαηή ηθάζδ πμο πανμοζζάζηδηε 
δζηαζμθμβείηαζ απυ ηδκ απμοζία ζδιακηζηχκ ζημζπείςκ εθαπζζημπμίδζδξ εκενβεζαηήξ 
ηαηακάθςζδξ υπςξ είκαζ μ δθζαηυξ ζοθθέηηδξ ηαζ δ ιεζςιέκδ απυδμζδ 
ηθζιαηζζηζηχκ ηαζ ημοθςιάηςκ. 

ηδ ζοκέπεζα, πναβιαημπμζήεδηε ιεθέηδ ζπεηζηά ιε ηζξ δοκαηυηδηεξ 
εκενβεζαηήξ ακααάειζζδξ ηδξ ηαημζηίαξ, ιε ζημπυ δ ηαημζηία κα ηαηαηαπεεί ζηα 
ιδδεκζηήξ ηαηακάθςζδξ ηηίνζα. Πνμηάεδηακ μνζζιέκεξ πανειαάζεζξ, μζ μπμίεξ ζημ 
ζφκμθυ ημοξ ιπμνμφκ κα ιεζχζμοκ ηδκ εκενβεζαηή ηαηακάθςζδ ημο ηηζνίμο ηαζ 
πανάθθδθα κα ελμζημκμιήζμοκ πνήιαηα ζημοξ ζδζμηηήηεξ. 

Οζ παναπάκς πανειαάζεζξ πνμηάεδηακ ιε αάζδ ημκ ημιέα πμο λμδεφεηαζ ημ 
ιεβαθφηενμ πμζυ εκένβεζαξ, ημ μπμίμ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ ηαημζηία ήηακ ημ Εεζηυ Νενυ 
Υνήζδξ, ζηδ ζοκέπεζα δ εένιακζδ ηαζ ηέθμξ δ ρφλδ. Σμ απμηέθεζια ήηακ ανπζηά δ 
δζαημπή πνήζδξ μνοηηχκ οθχκ βζα ηδκ παναβςβή εκένβεζαξ πμο εα ηαηακαθχκεηαζ 
ζηδ ζοβηεηνζιέκδ ηαημζηία ηαζ πανάθθδθα δ ακάπηολδ ηαζ δ πνήζδ ηςκ ακακεχζζιςκ 
πδβχκ εκένβεζαξ, ζοιαάθθμκηαξ έηζζ ζηδκ ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ δζμλεζδίμο ημο 
άκεναηα. Σμ επυιεκμ ιεβάθμ απμηέθεζια ήηακ δ αοημκμιία ημο ζπζηζμφ ζημ εέια 
ηδξ εκένβεζαξ, ηαεχξ ιέζς ηςκ θςημαμθηασηχκ ηαζ ημο ζοζηήιαημξ απμεήηεοζδξ 
ηδξ παναβυιεκδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ, ημ ηηίνζμ ιαξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα, ηυζμ κα 
ιδκ ελανηάηαζ απυ ηδ δδιυζζα εηαζνία δθεηηνζζιμφ, αθθά κα ιπμνεί κα δίκεζ ηδκ 
πενζζζεομφιεκδ εκένβεζα ηαζ ζε άθθεξ ηηζνζαηέξ ιμκάδεξ. 

Αηυιδ έκα ζδιακηζηυ απμηέθεζια ημ μπμίμ επήθεε ιε ηδ εενιμιυκςζδ ημο ζπζηζμφ 
ήηακ δ ιείςζδ ηδξ εκένβεζαξ πμο πνεζάγεηαζ βζα ηδκ εένιακζδ ημοξ πεζιενζκμφξ ιήκεξ 
ηαζ ηδκ ρφλδ ηαηά ημ εένμξ ζοιαάθθμκηαξ έηζζ ζηδκ μιαθυηενδ θεζημονβία ηςκ 
ακηίζημζπςκ ζοζηδιάηςκ. 

αθχξ υθα ηα απμηεθέζιαηα εκζζπφμοκ ηαζ ζηδνίγμοκ ηδκ μζημκμιζηή πθεονά ηδξ 
ιεηαηνμπήξ ιίαξ ηαημζηίαξ ζε Κηίνζμ Μδδεκζηήξ Δκένβεζαξ, ηαεχξ υθεξ μζ 
πανειαάζεζξ έπμοκ ααεφηενμ ακηίηηοπμ ζημ μζημκμιζηυ ζηέθμξ ηάεε κμζημηονζμφ ηαζ 



ημκ  βεκζηυηενμ ζηυπμ ηςκ ζφβπνμκςκ ακενχπςκ, μ μπμίμξ είκαζ δ απμηαιίεοζδ 
πνδιάηςκ. 

Πανάθθδθα αέααζα πνμάβεηαζ δ μζημθμβζηή ζοκείδδζδ, έκα ακηζηείιεκμ πμο ηα 
ηεθεοηαία πνυκζα έπεζ απαζπμθήζεζ υθμ ημκ πθακήηδ, ηαεχξ ηαεδιενζκά 
παναηδνμφιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ηαηαζηνμθήξ ημο πενζαάθθμκημξ.   
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