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1 Σν Πξόγξακκα EPISCOPE  

Tν EPISCOPE πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο “Δπθπήο Δλέξγεηα γηα ηελ Δπξψπε” ηεο Δ.Δ. 

κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ελφο θνηλνχ ζπζηήκαηνο δεηθηψλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

θαη ηε ζπλερή βειηηζηνπνίεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ αλαθαηληζηηθψλ δηεξγαζηψλ ζην επξσπατθφ 

θηηξηαθφ απφζεκα θαηνηθηψλ. Αθνινπζψληαο ηε κεζνδνινγία ηνπ πξνγελέζηεξνπ επξσπατθνχ 

πξνγξάκκαηνο TABULA (http://episcope.eu/building-typology) δεκηνπξγήζεθαλ επηκέξνπο εζληθέο 

ηππνινγίεο ζε 17 Δπξσπατθέο ρψξεο (κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη γηα ηελ Διιάδα) ζπκβάιινληαο ζηελ 

νξγάλσζε θαη ηαμηλφκεζε ηνπ επξσπατθνχ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε κειέηε θαη ε 

θαηαλφεζε ησλ ελεξγεηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. 

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπνλήζεθαλ πηινηηθέο κειέηεο ζε εζληθή ή ηνπηθή θιίκαθα γηα θαζεκηά 

απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο. θνπφο ήηαλ λα δεκηνπξγεζνχλ κνληέια θηηξηαθνχ απνζέκαηνο γηα ηε 

ζπλερή απνηχπσζε ηεο ελεξγεηαθήο πνηφηεηαο θηηξίσλ ηνπ νηθηαθνχ ηνκέα αιιά θαη γηα ηε ξεαιηζηηθή 

εθηίκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο κειινληηθψλ δξάζεσλ αλαβάζκηζήο ηνπο, ψζηε λα πξνζεγγίδνληαη νη 

εθάζηνηε ζηφρνη γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε 

ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ θαη νηθνλνκηθά αληαπνδνηηθφ ηξφπν. Με ρξήζε ησλ κνληέισλ θηηξηαθνχ 

απνζέκαηνο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, κειεηήζεθαλ ζελάξηα ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θηηξίσλ θαηνηθίαο θαη 

αμηνινγήζεθε ε απνδνηηθφηεηά ηνπο σο πξνο ηνπο ζηφρνπο κέρξη ην 2020 θαη κεηέπεηηα. 

 

 

2 Ζ Διιεληθή Πηινηηθή Μειέηε 

Γηα ηελ πεξίνδν κέρξη ην 2020 ε Δπξσπατθή Δλεξγεηαθή Πνιηηηθή επηθεληξψλεηαη ζηελ επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ επηκέξνπο ζηφρσλ γηα ην ζχλνιν ησλ Κξαηψλ-Μειψλ, νη νπνίνη γηα ηελ Διιάδα 

εμεηδηθεχνληαη ζε κείσζε θαηά 4% ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ξχπσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηνπο ηνκείο εθηφο 

εκπνξίαο ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 2005 θαη ζε 18% δηείζδπζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

(ΑΠΔ) ζηελ αθαζάξηζηε ηειηθή θαηαλάισζε. Με ηνλ Ν.3851/2010, ε Διιάδα πξνρψξεζε ζηελ αχμεζε 

ηνπ εζληθνχ ζηφρνπ ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ ζηελ αθαζάξηζηε ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζην 20%. Ο 

ζηφρνο απηφο εμεηδηθεχεηαη ζε 40% ζπκκεηνρή ησλ ΑΠΔ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή, 20% ζε ζέξκαλζε θαη 

ςχμε θαη 10% ζηηο κεηαθνξέο. χκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο (EUROSTAT), ε δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ ζαλ πνζνζηφ επί ηεο αθαζάξηζηεο ηειηθήο 

θαηαλάισζεο έθηαζε ην 15,0% ην 2013 απφ 13,8% ην 2012 (μεπεξλψληαο ηνλ ελδηάκεζν ζηφρν γηα 

9,1%). 

Ζ κείωζε ηεο θαηαλάιωζεο ελέξγεηαο απνηειεί βαζηθό ζηόρν ηεο εζληθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο 

ηεο ρψξαο. χκθσλα κε ηo Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Δλεξγεηαθή Απόδνζε (Γεθέκβξηνο 2014) 

ζηα πιαίζηα ελαξκφληζεο κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2012/27/ΔΔ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, ν ζηόρνο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 είλαη ζπλνιηθά ~3,33 ΜΣΗΠ (εθαη. ηφλνη ηζνδπλάκνπ 

πεηξειαίνπ), δειαδή πεξίπνπ ην 19,3% ηεο ζπλνιηθήο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ην 2012 ζηελ 

Διιάδα, πνπ ήηαλ ε ρξνληά κε ηα πην πξφζθαηα
1
 δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηελ πεξίνδν ηεο παξνχζαο 

πηινηηθήο κειέηεο. Μεηαμχ ησλ δηάθνξσλ κέηξσλ πνιηηηθήο, ε εμνηθνλφκεζε ζηνλ ηνκέα ησλ θηηξίσλ 

αλακέλεηαη λα έρεη ηελ πην ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ επίηεπμε ηνπ εζληθνχ ζηφρνπ. Ζ πξνψζεζε 

επεκβάζεσλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα γίλεηαη κε ππνζηεξηθηηθέο δηαηάμεηο, φπσο 

επηρεηξήζεηο ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ (ESCO), ζπκβάζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο 

απφ ηξίηνπο (TPF), «Πξάζηλα Γάλεηα» απφ ηξάπεδεο, ελψ πεξηνδηθά αλαθνηλψλνληαη θαη άιια 

πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο. Ζ ππνινγηδφκελε εμνηθνλφκεζε ηειηθήο ελέξγεηαο ζηα θηίξηα 

θαηνηθηώλ εθηηκάηαη ζε ~0,6 ΜΣΗΠ σο απνηέιεζκα δηαθφξσλ κέηξσλ, φπσο: ην πξφγξακκα 

"Δμνηθνλφκεζε Καη' Οίθνλ" φπνπ πξνβιέπεηαη ε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε πεξίπνπ 70,000 θαηνηθηψλ ηελ 

πεξίνδν 2011-2015 θαη 150,000 θαηνηθηψλ ηελ πεξίνδν 2014-2020, ε εγθαηάζηαζε επθπψλ ζπζηεκάησλ 

                                                
1
 Σν 2013, ε ζπλνιηθή ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ήηαλ 15.3 ΜΣΗΠ (3,8 ΜΣΗΠ ζηηο θαηνηθίεο) 

http://episcope.eu/building-typology
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κέηξεζεο ελέξγεηαο ζε φια ηα θηίξηα (2014-2020), ε αχμεζε ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο (2014-2020), θαη νη δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο ζε 75,000 λνηθνθπξηά. 

Γηα ηε ράξαμε κηαο ξεαιηζηηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ είλαη απαξαίηεηε ε 

γλψζε ησλ ελεξγεηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο αιιά θαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο επεκβάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ψζηε λα επηιέγνληαη ζηνρεπκέλεο 

δξάζεηο κε βέιηηζηε απφδνζε θφζηνπο-νθέινπο. 

 

2.1 ηόρνη πηινηηθήο κειέηεο  

Ζ πηινηηθή κειέηε EPISCOPE ζηελ Διιάδα ζηνρεχεη ζηελ ππνζηήξημε ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ ζην 

ζρεδηαζκφ ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ ζε ζηξαηεγηθά επηιεγκέλεο πεξηνρέο ή/θαη θαηεγνξίεο θηηξίσλ κε ηελ 

αλάπηπμε εξγαιείσλ γηα:  

- ηελ ελεξγεηαθή ραξηνγξάθεζε ηνπ θηηξηαθνχ ηνκέα 

- ηελ απνηίκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο δηαθφξσλ κέξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηα θηίξηα 

- ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δπλακηθήο εμέιημεο ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο κε ην θνηλφ ζχζηεκα 

Γεηθηψλ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ζην πξφγξακκα EPISCOPE. 

Ζ κειέηε βαζίδεηαη ζηελ εζληθή ηππνινγία TABULA ε νπνία επεθηάζεθε ψζηε λα πεξηιακβάλεη θαη ηα 

θηίξηα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί θαηά ΚΔΝΑΚ (λέα θηίξηα) θαη αξρηθά απνηειείηαη απφ 32 ηύπνπο 

θαηνηθηώλ ζπλνιηθά. Με ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο (ΠΔΑ) ηεο πιαηθφξκα buildingcert, πξνζδηνξίζηεθαλ ηα πην δεκνθηιή κέηξα 

ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα θαζψο θαη ν ξπζκφο εθαξκνγήο ηνπο. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ 

εζληθή ηππνινγία ππνινγίδεηαη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αλά ηχπν 

θηηξίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαγσγή ηεο ζην ζχλνιν ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο. Σν κνληέιν 

θηηξηαθνύ απνζέκαηνο (ΜΚΑ) πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ EPISCOPE παξέρεη κηα ξεαιηζηηθή 

πξνζέγγηζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηηξηαθνχ ηνκέα ελζσκαηψλνληαο: 

- ηα πην πξφζθαηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (θεθ. 2.3) 

- παξάγνληεο πξνζαξκνγήο ησλ ζεσξεηηθψλ εθηηκήζεσλ ζε πξαγκαηηθέο ηηκέο ηειηθήο ή 

πξσηνγελνχο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, φπσο πξνθχπηνπλ (θεθ.4) 

o απφ ηελ αλάιπζε ζηνηρείσλ ηεο επίζεκεο βάζεο δεδνκέλσλ ΠΔΑ ζηελ πιαηθφξκα 

buildingcert θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απνθιίζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζηηο 

πξαγκαηηθέο ηηκέο θαη ηηο ζεσξεηηθέο εθηηκήζεηο (θεθ.4.1) 

o απφ ηε δηελέξγεηα έξεπλαο ζε επηιεγκέλα λνηθνθπξηά (πεξίπνπ 80) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο πξαγκαηηθήο κείσζεο ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

δεκνθηιέζηεξσλ κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο (θεθ.4.2) 

o απφ ηε δηελέξγεηα έξεπλαο ζε 210 λνηθνθπξηά γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο απφ ηνπο ρξήζηεο (πρ. ψξεο ιεηηνπξγίαο, 

ζεξκνζηαηηθή ξχζκηζε, επηθάλεηα ζεξκαηλφκελσλ ρψξσλ) αλά θηίξην, ν νπνίνο ζπλήζσο 

απνθιίλεη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ππνινγηζηηθψλ παθέησλ θαη πξνζαξκφδεηαη ζε 

νηθνλνκηθά θπξίσο θξηηήξηα (θεθ.4.3) 

- παξάγνληεο γηα ην ξπζκφ θαηεδάθηζεο/αλέγεξζεο θαη ηηο επηθξαηνχζεο ηάζεηο ζηελ αλαθαίληζε 

ππαξρφλησλ θηηξίσλ 

Δπηπξφζζεηα, ε Διιεληθή πηινηηθή κειέηε πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ εξγαιείνπ, ην 

νπνίν βαζίδεηαη ζηελ εθαξκνγή Google Maps γηα λα παξέρεη ηε γεσγξαθηθή απεηθφληζε ηεο θαηαλνκήο 

ησλ ΠΔΑ πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ζηνηρείσλ 

ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ΠΔΑ απφ ηελ πιαηθφξκα buildingcert ή δπλεηηθά παξφκνησλ πεξηθεξεηαθψλ ή 

ηνπηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. 

Ζ πηινηηθή εθαξκνγή είλαη εζληθήο θιίκαθαο θαη εζηηάδεη ζηα θηίξηα ηνπ νηθηαθνχ ηνκέα. Αλάινγε 

κεζνδνινγία ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί θαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα.  
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2.2 Πεγέο  

Ζ ράξαμε κηαο απνηειεζκαηηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ ζηελ ελέξγεηα 

πξνυπνζέηεη ηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ πεγψλ πιεξνθνξίαο πνπ είλαη δηαζέζηκεο θαη αθνξνχλ ζηα 

ελεξγεηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο. Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Διιεληθήο πηινηηθήο κειέηεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία απφ ηηο παξαθάησ πεγέο: 

 Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ, http://www.statistics.gr)  

1. Έξεπλα Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ (εηήζηα, 2008-2012) 

2. Έξεπλα θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηα λνηθνθπξηά 2011-2012 (Γειηίν ηχπνπ Οθη. 2013) 

3. Έξεπλα θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηα λνηθνθπξηά 1987-1988 (Ννεκ. 1991) 

4. Απνγξαθή θηηξίσλ θαη νηθνδνκψλ 2001 θαη 2011 (Γειηίν ηχπνπ 2013, 2014, 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-census2011) 

5. ηαηηζηηθή νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο  

 Βάζε δεδνκέλωλ ΠΔΑ (πιαηθόξκα buildingcert)  

ηνηρεία πνπ ήηαλ δηαζέζηκα κέρξη ηα κέζα ηνπ 2015 (514.000 ΠΔΑ γηα θαηνηθίεο). 

 EUROSTAT (Energy Balance Sheets, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/energy/publications)  

 Έξεπλα πεδίνπ  

Γηα ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ δελ ήηαλ δηαζέζηκα απφ ηηο παξαπάλσ πεγέο, δηελεξγήζεθε έξεπλα 

πεδίνπ ζε 80 πεξίπνπ επηιεγκέλεο θαηνηθίεο, φπνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ελνίθνπο 

πξνζδηνξίζηεθαλ νη πξαγκαηηθέο θαηαλαιψζεηο γηα ζέξκαλζε πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή κέηξσλ 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Γηα ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο θαη 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ ζεξκαηλφκελσλ ρψξσλ δηελεξγήζεθε έξεπλα πεδίνπ ζε 210 

λνηθνθπξηά.  

 

2.3 Διιεληθό Κηηξηαθό Απόζεκα – Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά  

Ζ πιεηνςεθία ηνπ Διιεληθνχ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο είλαη θηίξηα θαηνηθηψλ (πεξίπνπ 77%) θαη ην 23% είλαη 

θηίξηα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθνηλψζεθαλ ην 2013 απφ ηελ Διιεληθή 

ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) γηα ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα, ζηελ νπνία 

ζπκπεξηιήθζεθαλ 3600 πεξίπνπ Διιεληθά λνηθνθπξηά, 60% ησλ ειιεληθψλ θηηξίσλ θαηαζθεπάζηεθαλ 

πξηλ απφ ην 1980, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ δηαζέηνπλ επαξθή ζεξκνκφλσζε ζην θέιπθνο, είλαη 

εμνπιηζκέλα κε παιηέο ειεθηξνκεραλνινγηθέο (Ζ/Μ) εγθαηαζηάζεηο θαη γεληθά παξνπζηάδνπλ ρακειή 

ελεξγεηαθή απφδνζε. 

Ο Καλνληζκφο Θεξκνκφλσζεο Κηηξίσλ (ΚΘΚ) ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1979, θαζνξίδνληαο ηα κέγηζηα φξηα γηα 

ηε ζεξκνπεξαηφηεηα ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ (ηνίρνη, νξνθή, παξάζπξα) θαη ηνπ θειχθνπο ηνπ θηηξίνπ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΚΘΚ (1980-1990), ε πιεηνςεθία ησλ θηηξίσλ 

δελ είραλ πιήξε ζεξκνκφλσζε θαη κφλν νη πξφζθαηεο θαηαζθεπέο έρνπλ ζεξκνκφλσζε ηνπ θέξνληα 

νξγαληζκνχ γηα ηελ απνθπγή ησλ ζεξκνγεθπξψλ. Απφ ην 2011, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΚΔΝΑΚ θαη ησλ 

ζρεηηθψλ ΣΟΣΔΔ γηα ηελ ζεξκνκνλσηηθή επάξθεηα ηνπ θηηξίνπ ζηα λέα ή ξηδηθά αλαθαηληδφκελα θηίξηα 

ππνινγίδεηαη ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο (U) ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ ζεξκνγεθπξψλ (Φ), θαη ν κέγηζηνο κέζνο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο (Um) ηνπ θηηξίνπ, έηζη 

ψζηε λα δηαζέηνπλ θαιχηεξα ζεξκνκνλσκέλα εμσηεξηθά δνκηθά ζηνηρεία θαη κεησκέλεο ζεξκηθέο απψιεηεο 

(αθνχ πιεξνχλ ηηο λέεο θαη πην απζηεξέο ηηκέο ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπφκελνπ U, θαη ηνπ κέγηζηνπ 

επηηξεπφκελνπ Um).  

Όπσο πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα ηεο ΔΛΣΑΣ, θάζε Διιεληθφ λνηθνθπξηφ θαηαλαιψλεη 13.994 kWh 

εηεζίσο θαηά κέζν φξν γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ (73,2% ζεξκηθή θαη 26,8% 

ειεθηξηθή ελέξγεηα). Αλάινγα κε ηελ ηειηθή ρξήζε, 63,7% ηεο ζπλνιηθήο εηήζηαο θαηαλαιηζθφκελεο 

ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζέξκαλζε ρψξσλ, 17,3% γηα καγείξεκα, 10,2% γηα ειεθηξηθέο θαη 

ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, 5,7% γηα δεζηφ λεξφ ρξήζεο (ΕΝΥ), 1,7% γηα θσηηζκφ, θαη 1,3% γηα ςχμε.  

http://www.statistics.gr/
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-census2011
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/energy/publications
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Καηά κέζν φξν, ην θαχζηκν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπλνιηθψλ εηήζησλ 

ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ζεξκηθήο ελέξγεηαο είλαη ην πεηξέιαην (60%) θαη αθνινπζνχλ ηα θαπζφμπια 

(23,8%). Ζ ρξήζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ παξακέλεη ζε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα (7,4%). Γηα ηελ παξαγσγή 

ΕΝΥ, ην 74,5% ησλ λνηθνθπξηψλ ρξεζηκνπνηεί ειεθηξηθφ ζεξκνζίθσλα, ην 37,6% ειηαθφ ζεξκνζίθσλα 

θαη ην 25,2% ζχζηεκα ζπλδεδεκέλν κε ηελ θεληξηθή ζέξκαλζε (boiler).  

Σα πθηζηάκελα θηίξηα θαηνηθίαο θαηαλαιψλνπλ πάλσ απφ 50% ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη πάλσ απφ 

90% ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ηνπ θηηξηαθνχ ηνκέα ηεο Διιάδαο. Ζ ηππηθή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε γηα 

ζέξκαλζε ζε θηίξηα θαηνηθηψλ πξηλ ην 1980 είλαη πεξίπνπ 140 kWh/m
2
 ζε κνλνθαηνηθίεο θαη 96 kWh/m

2
 ζε 

πνιπθαηνηθίεο, ελψ γηα ηα λεφηεξα θηίξηα ππνινγίδεηαη ζε 92-123 kWh/m
2
 θαη 75-94 kWh/m

2
, αληίζηνηρα. 

Σα θηίξηα θαηνηθηψλ πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα κείσζε ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο αλ 

ιάβεη θαλείο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο Απνγξαθήο Πιεζπζκνχ - Καηνηθηψλ 2011 θαη ηα ζηνηρεία ηεο 

ΔΛΣΑΣ πνπ δεκνζηνπνηήζεθαλ ην 2014: 

 45,6% δελ δηαζέηεη θαλέλα είδνο ζεξκνκφλσζεο  

 54,4% δηαζέηεη θάπνην είδνο ζεξκνκφλσζεο, ε νπνία αλαιχεηαη σο εμήο  

- 26,0% δηαζέηεη δηπιά ηδάκηα  

- 14,4% δηαζέηεη δηπιά ηδάκηα θαη ζεξκνκφλσζε εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο 

- 1,4% δηπιά ηδάκηα, ζεξκνκφλσζε εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο θαη άιιν είδνο ζεξκνκφλσζεο 

- 1,0% δηπιά ηδάκηα θαη άιιν είδνο ζεξκνκφλσζεο 

- 6,3% ζεξκνκφλσζε εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο 

- 0,3% ζεξκνκφλσζε εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο θαη άιιν είδνο ζεξκνκφλσζεο 

- 5,0% άιιν είδνο ζεξκνκφλσζεο.  

 

 

3 Δλεξγεηαθή Απνηύπωζε ηνπ Οηθηαθνύ Σνκέα  

Ζ γλψζε ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο ελεξγεηαθήο 

ηνπ ζπκπεξηθνξάο, απνηειεί ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ ζε ηνπηθφ ή 

θαη εζληθφ επίπεδν, πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ νπζηαζηηθή κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηα θηίξηα. 

Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011, πνπ μεθίλεζε ζηελ Διιάδα ε δηαδηθαζία έθδνζεο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο (ΠΔΑ), κέρξη θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2015, είραλ εθδνζεί πεξίπνπ 650,000 ΠΔΑ γηα 

δηάθνξεο ρξήζεηο θηηξίσλ. Ζ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία (85%) αθνξά ζε θηίξηα θαηνηθηψλ 

(κνλνθαηνηθίεο / πνιπθαηνηθίεο) ελψ κφιηο ην 15% αθνξά ζε θηίξηα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα, κε ηα γξαθεία, ηα 

θαηαζηήκαηα θαη ηνπο ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο λα έρνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

ΠΔΑ ηνπ νηθηαθνχ ηνκέα έρεη εθδνζεί γηα θαηνηθίεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Β θιηκαηηθή δψλε, κε ηελ εμήο 

θαηαλνκή: A (10%), B (59%), Γ (28%) θαη Γ (3%).  

ην ρήκα 1 απεηθνλίδνληαη νη ελεξγεηαθέο θιάζεηο ησλ θαηνηθηψλ ζηελ ρψξα, ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

δηαζέζηκα δεδνκέλα απφ ην εζληθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα buildingcert (Αχγνπζηνο 2015). Ζ 

επηθξαηέζηεξε ελεξγεηαθή θαηεγνξία ζηηο κνλνθαηνηθίεο είλαη «Ζ», πνπ αληηζηνηρεί ζην θαηψηεξν φξην ηεο 

ελεξγεηαθήο θιίκαθαο θαηάηαμεο πνπ αληηζηνηρεί ζηα πιένλ ελεξγνβφξα θηίξηα. Οη πνιπθαηνηθίεο 

εκθαλίδνπλ κηα ζρεηηθά βειηησκέλε ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά. 

Ζ κέζε ππνινγηδφκελε θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο γηα ηηο δηάθνξεο ηππνινγίεο θαηνηθηψλ 

(ρήκα 2) θπκαίλεηαη απφ 132 kWh/m
2
 γηα ηα λεφηεξεο θαηαζθεπήο θηίξηα έσο 310 kWh/m

2
 γηα ηεο 

πξψηεο πεξηφδνπ θηίξηα (ρσξίο ζεξκνκφλσζε). ε ζρέζε κε ηελ ηειηθή ρξήζε, ε ζέξκαλζε ρψξσλ 

αληηπξνζσπεχεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ππνινγηδφκελεο θαηαλάισζεο, κε δεχηεξε ΕΝΥ θαη ζρεηηθά 

κηθξφηεξε ζπλεηζθνξά γηα ηελ ςχμε. 
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ρήκα 1. Καηαλνκή ησλ ελεξγεηαθψλ θιάζεσλ ησλ κνλνθαηνηθηψλ (Μ) θαη ησλ πνιπθαηνηθηψλ (Π) αλά θιηκαηηθή δψλε (Α-Γ). Πεγή 
δεδνκέλσλ: buildingcert (Αύγνπζηνο 2015). 

 

  

  

ρήκα 2. Μέζε ππνινγηδφκελε θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο γηα δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο (1:πξηλ ην 1980, 2:1981-
2000, 3:2001-2010, 4: κεηά ην 2011) θαη ηηο ηέζζεξηο θιηκαηηθέο δψλεο (Α-Γ). Πεγή δεδνκέλσλ: buildingcert (Αύγνπζηνο 2015). 
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Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε αλάιπζε, επεμεξγαζία θαη πξνβνιή ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα ρηιηάδεο ΠΔΑ 

αλαπηχρζεθε κηα ειεθηξνληθή εθαξκνγή κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο Google Maps (ρήκα 3). Με ηελ 

ρξήζε δηαθφξσλ θίιηξσλ (πρ πεξίνδνο θαηαζθεπήο, ηχπνο θηηξίνπ, ελεξγεηαθή θαηεγνξία, δήκνο θιπ) 

γίλεηαη ε επηινγή θαη αλάιπζε ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ απφ ηα ΠΔΑ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θηηξηαθνχ απνζέκαηνο θαη ηεο ελεξγεηαθήο ηνπ απφδνζεο ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Ζ 

εχθνιε πινήγεζε κέζσ ηεο εθαξκνγήο, επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε ηελ επηινγή κηαο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο 

γηα ηελ νπνία γίλεηαη ε αλάιπζε θαη ε απεηθφληζε ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ. Ζ ρξσκαηηθή επηινγή ησλ 

ζπκβφισλ αληηζηνηρεί ζηελ θιίκαθα ηεο ελεξγεηαθήο θαηάηαμεο, επηηξέπνληαο ηελ εχθνιε αλαγλψξηζε ηεο 

ελεξγεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ πθηζηάκελσλ θαηνηθηψλ ζηηο δηαθνξεηηθέο δψλεο ηεο ρψξαο ή ηεο 

επηιεγκέλεο πεξηνρήο. 

 

  
ρήκα 3. Δλδεηθηηθή απεηθφληζε ησλ ΠΔΑ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζηελ Διιάδα (αξηζηεξά) ή ζε δηάθνξνπο δήκνπο ηεο Αηηηθήο (δεμηά) 
ζηνλ ςεθηαθφ ράξηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο Google Maps. 
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4 Γηνξζωηηθνί πληειεζηέο Πξνζαξκνγήο Τπνινγηζκώλ ζε 
Πξαγκαηηθέο Σηκέο Καηαλάιωζεο Δλέξγεηαο 

Γηα ηελ ράξαμε πνιηηηθήο θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο (ΜΔΔ) δηεμάγνληαη θαηά 

θαηξνχο δηάθνξεο έξεπλεο θαη γίλνληαη εθηηκήζεηο γηα ην δπλακηθφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Όιεο 

θαηαιήγνπλ ζην ίδην βαζηθφ ζπκπέξαζκα: Σα θηίξηα ππεξθαηαλαιώλνπλ θαη ππάξρεη έλα ηεξάζηην 

δπλακηθό εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, νη εθηηκήζεηο κπνξεί λα αζηνρήζνπλ γηαηί 

εμαξηψληαη απφ ηελ αθξίβεηα ηωλ ππνινγηζκώλ ζε ζρέζε κε ηα ππνινγηζηηθά εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη κπνξνχλ λα έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ ππεξ- ή ππφ-εθηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο 

ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θηηξίσλ θαη ηεο εμνηθνλφκεζεο. Έρνπλ ήδε ηεθκεξησζεί δηεζλψο 

πξνβιήκαηα αθφκε θαη γηα θηίξηα πςειήο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, πνπ πηζαλψο λα νθείινληαη ζηελ 

παξέθθιηζε ηεο θαηαζθεπήο ή ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ απφ ηελ αξρηθή κειέηε. Δπηπιένλ απνθιίζεηο 

κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ ιφγσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ εηζφδνπ απφ ηα πξαγκαηηθά ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηηξίσλ ή εμαηηίαο ηεο ειιηπνχο γλψζεο ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο. Ηδηαίηεξα ζε 

ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα λέσλ ελεξγεηαθψλ θαλνληζκψλ, πνιιέο θνξέο δελ πξνθχπηεη ην 

αλακελφκελν ζεηηθφ απνηέιεζκα εμαηηίαο ηεο ραιαξήο εθαξκνγήο, ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο, ή 

αδξάλεηα ηεο αγνξάο. Απφ ηνπο πιένλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο είλαη ν ξόινο ηνπ ρξήζηε θαη ε 

αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ηα ελεξγεηηθά-παζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηηξίνπ ή ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ, 

πνπ δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνπο ππνινγηζκνχο. Δπηπιένλ, ε αλειαζηηθφηεηα ηεο ζέξκαλζεο εμαηηίαο 

ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ηεο ελέξγεηαο, ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο ή ηεο ελεξγεηαθήο θηψρεηαο, έρνπλ ζαλ 

απνηέιεζκα ζεκαληηθή κείσζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο (ζπζηάδνληαο ηηο ζπλζήθεο 

άλεζεο) ζε ζρέζε κε ηνπο ππνινγηζκνχο (ζεσξψληαο ηηο βέιηηζηεο εζσηεξηθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο).  

Οη ππνινγηζκνί κε ην ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο νδεγίεο θαη ηνπο επξσπατθνχο 

θαλνληζκνχο, κε κηα ζεηξά απφ παξαδνρέο θαη ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Γηα παξάδεηγκα, 

ζπλερή ιεηηνπξγία (18 ψξεο εκεξεζίσο, γηα φιν ηνλ ρξφλν), πεξίνδν ζέξκαλζεο αλάινγα ηελ θιηκαηηθή 

δψλε (απφ ηνλ Ννέκβξην κέρξη κέζα Απξηιίνπ γηα ηηο Εψλεο Α & Β, θαη κέζα Οθησβξίνπ κέρξη ηνλ Απξίιην 

γηα ηηο Εψλεο Γ & Γ), κε εζσηεξηθή επηζπκεηή ζεξκνθξαζία 20
ν
C (κε δηνξζσηηθνχο ζπληειεζηέο γηα ηνλ 

ζεξκνζηαηηθφ έιεγρν), ζπγθεθξηκέλε θαηαλάισζε δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο (27,38 m
3
/ππλνδσκάηην ζηνπο 

45
o
C), δηείζδπζε αέξα θαη θπζηθφ αεξηζκφ (0,75 m

3
/h/m

2
 ζεξκαηλφκελεο επηθάλεηαο), εζσηεξηθά ζεξκηθά 

θέξδε (απφ ηνλ θσηηζκφ 0,1 W/m
2
, ηνπο αλζξψπνπο 4 W/m

2
 θαη ηηο ζπζθεπέο 2 W/m

2
), ρσξίο λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε ρξήζε θηλεηήο εζσηεξηθήο ή εμσηεξηθήο ειηνπξνζηαζίαο. 

Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο ππνινγηδφκελεο & πξαγκαηηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο πνπ πξνθχπηεη εμαξηάηαη 

απφ ην κέγεζνο ηεο απφθιηζεο ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο απφ ηηο παξαδνρέο ησλ 

ππνινγηζκψλ. Γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηνπο ππνινγηζκνχο πξνηείλεηαη κηα ζεηξά 

εκπεηξηθώλ δηνξζωηηθώλ ζπληειεζηώλ, νη νπνίνη πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ: 

1. Πξαγκαηηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο απφ ηα ΠΔΑ ηεο εζληθήο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ buildingcert, 

2. Πξαγκαηηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο (Πξηλ & Μεηά) απφ έξεπλα πεδίνπ ζε ειιεληθέο θαηνηθίεο 

πνπ έρνπλ αλαθαηληζηεί, 

3. Πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζεξκαλζεο απφ έξεπλα πεδίνπ ζε 

ειιεληθά λνηθνθπξηά.  

Σα ζηνηρεία απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ νη εθηηκήζεηο ησλ δεηθηψλ 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, πρ θαλνληθνπνηεκέλσλ ηηκψλ θαηαλάισζεο αλά κνλάδα επηθαλείαο 

ζεξκαηλφκελσλ ρψξσλ (kWh/m
2
) θαηά ηε ζχγθξηζε ππνινγηζκψλ (ζχκθσλα κε ηνλ ΚΔΝΑΚ) κε ηηο 

πξαγκαηηθέο θαηαλαιψζεηο ελέξγεηαο ή ηελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κέηξσλ ελεξγεηαθήο 

αλαβάζκηζεο ησλ θαηνηθηψλ ζην θηηξηαθφ απφζεκα. 
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4.1 Yπνινγηδόκελε & πξαγκαηηθή θαηαλάιωζε ελέξγεηαο από ΠΔΑ 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο πηινηηθήο έξεπλαο, ε βάζε δεδνκέλσλ απφ ην εζληθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 
buildingcert, πεξηειάκβαλε 514.000 ΠΔΑ γηα θαηνηθίεο απφ ηα νπνία επηιέρζεθαλ 460.000 έγθπξα 

πηζηνπνηεηηθά εμαηξψληαο ηα ΠΔΑ πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ηε δεχηεξε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

"Δμνηθνλφκεζε Καη' Οίθνλ" ή απφ ηηκσξεκέλνπο επηζεσξεηέο, φζα δελ έρνπλ ππνβιεζεί νξηζηηθά ή δελ 

είραλ πιήξε ζηνηρεία (πρ δηεχζπλζε, έηνο θαηαζθεπήο, εκεξνκελία ππνβνιήο, ζηνηρεία επηζεσξεηή, 

απνηειέζκαηα ππνινγηζκψλ). Απφ απηά, πεξίπνπ 16.000 ζπκπεξηειάκβαλαλ πιήξε ζηνηρεία γηα ηελ 

πξαγκαηηθή εηήζηα θαηαλάισζε ζεξκηθήο θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Δμαηξέζεθαλ νη πεξηπηψζεηο κε κεηθηή 

ρξήζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο ή ζεξκηθή ελέξγεηα απφ άιια θαχζηκα ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δηφξζσζε ηεο 

ππνινγηδφκελεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ΠΔΑ. Σειηθά, ηα αλεπεμέξγαζηα 

δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ 11.800 πεξηπηψζεηο (απφ ηα νπνία 15% γηα κνλνθαηνηθίεο). 

Γηα λα είλαη δπλαηή ε ζχγθξηζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηαλάισζεο κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ γηα 

ηε ζέξκαλζε ρψξσλ θαη ΕΝΥ, ζηελ νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη νη άιιεο ρξήζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (πρ 

θσηηζκφο, καγείξεκα, ςχμε), έγηλαλ θάπνηεο παξαδνρέο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ΕΝΥ. Οη παξαδνρέο βαζίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα έξεπλαο ηεο 

ΔΛΣΑΣ γηα ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ησλ λνηθνθπξηψλ (Γειηίν ηχπνπ, Οθη. 2013). πγθεθξηκέλα, α) 

φηαλ ε παξαγσγή ΕΝΥ γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ειεθηξηθή ελέξγεηα, ζεσξείηαη φηη 9,4% ηεο ζπλνιηθήο 

ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ΕΝΥ θαη β) φηαλ ε παξαγσγή ΕΝΥ γίλεηαη απφ ειεθηξηθή 

ελέξγεηα θαη ειηαθά, ζεσξείηαη φηη ην 2,8% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ΕΝΥ. 

ε δεχηεξε θάζε, έγηλε κηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θηιηξάξνληαο ακθηζβεηνχκελεο ηηκέο 

πνιχ πςειψλ ή πνιχ ρακειψλ θαηαλαιψζεσλ ζεξκηθήο ή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Έηζη πξνθχπηεη κηα 
βάζε επεμεξγαζκέλωλ δεδνκέλωλ κε 8.500 πεξηπηψζεηο (απφ ηα νπνία 17% γηα κνλνθαηνηθίεο). 

Αληηπξνζσπεπηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ ζχγθξηζε ππνινγηδφκελεο θαη πξαγκαηηθήο εηήζηαο 

πξσηνγελνχο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε ρψξσλ θαη ΕΝΥ παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 4.  

Ζ ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ηεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θηηξίσλ γίλεηαη κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

δείθηε έληαζεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο (ΓΔΚΔ), πνπ εθθξάδεη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ 

πξνο ηελ ζεξκαηλφκελε επηθάλεηα (kWh/m
2
). Οη ΓΔΚΔ γηα ηηο ππνινγηδφκελεο θαη πξαγκαηηθέο ηηκέο 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή δηαζπνξά, επηβεβαηψλνληαο ηνλ ξφιν δηαθφξσλ παξακέηξσλ (πρ 

επηθξαηνχζεο εμσηεξηθέο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο), ησλ ρξεζηψλ επί ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ 

ιεηηνπξγίαο (πρ ψξεο ιεηηνπξγίαο, εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία, ζεξκαηλφκελε επηθάλεηα) ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνβιέςεηο ησλ ππνινγηζκψλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη θάπνηεο απφ ηηο απνθιίζεηο νθείινληαη θαη ζηηο 

πηζαλέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εηζάγνληαη απφ ηνπο ελεξγεηαθνχο 

επηζεσξεηέο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο ππνινγηζκνχο ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

Ο κέζνο εκπεηξηθφο ζπληειεζηήο ηεο πξαγκαηηθήο πξνο ηελ ππνινγηδφκελε θαηαλάισζε γηα ηηο 

κνλνθαηνηθίεο είλαη 0,90 κε ηα αλεπεμέξγαζηα δεδνκέλα (πξαγκαηηθή θαηαλάισζε κηθξφηεξε θαηά 10% 

απφ ηελ ππνινγηδφκελε) θαη 0,54 κε ηα επεμεξγαζκέλα δεδνκέλα (κηθξφηεξε θαηά 46% απφ ηελ 

ππνινγηδφκελε). Γηα ηηο πνιπθαηνηθίεο, νη αληίζηνηρεο ηηκέο είλαη 1,42 κε ηα αλεπεμέξγαζηα δεδνκέλα 

(κεγαιχηεξε θαηά 42% απφ ηελ ππνινγηδφκελε) θαη 0,57 κε ηα επεμεξγαζκέλα δεδνκέλα (κηθξφηεξε θαηά 

43%). Γηα φιεο ηηο θαηνηθίεο, νη αληίζηνηρεο ηηκέο είλαη 1,35 κε ηα αλεπεμέξγαζηα δεδνκέλα (κεγαιχηεξε 

θαηά 35% απφ ηελ ππνινγηδφκελε) θαη 0,56 κε ηα επεμεξγαζκέλα δεδνκέλα (κηθξφηεξε θαηά 44%). 

Γεληθά, πςειφηεξνη ππνινγηδφκελνη ΓΔΚΔ αληηζηνηρνχλ ζε ρακειφηεξεο πξαγκαηηθέο θαηαλαιψζεηο. Απηφ 

είλαη ζε ζπκθσλία κε ηα απνηειέζκαηα απφ άιιεο κειέηεο γηα ηα λνηθνθπξηά ζε Γεξκαλία, Οιιαλδία, 

Βξεηαλία, Βέιγην θαη Γαιιία, φηαλ ε πξαγκαηηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε είλαη θαηά κέζν φξν 

30% κηθξφηεξε ηεο ππνινγηδφκελεο. Σν θαηλφκελν απηφ αλαθέξεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία σο “prebound" θαη 

είλαη πην εκθαλέο ζε θαηνηθίεο κε έλα ππνινγηδφκελν πςειφ-ΓΔΚΔ (θαηνηθίεο κε ρακειή ελεξγεηαθή 

απφδνζε). Σν αληίζεην θαηλφκελν αλαθέξεηαη σο "rebound" (αλαπήδεζε) θαη είλαη ηδηαίηεξα εκθαλέο ζε 

πεξηπηψζεηο θηηξίσλ κε ρακειφ-ΓΔΚΔ (θαηνηθίεο κε θαιή ελεξγεηαθή απφδνζε), κε απνηέιεζκα ε 

πξαγκαηηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο λα είλαη πςειφηεξε απφ ηελ ππνινγηδφκελε.  
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Μνλνθαηνηθίεο 

  

Πνιπθαηνηθίεο 

  

    
ρήκα 4. πγθξηηηθή παξνπζίαζε ηεο ππνινγηδφκελεο θαη ηεο πξαγκαηηθήο εηήζηαο πξσηνγελνχο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο (kWh/m

2
) 

ειιεληθψλ κνλνθαηνηθηψλ (αξηζηεξά) θαη πνιπθαηνηθηψλ (δεμηά), ρξεζηκνπνηψληαο ηα αλεπεμέξγαζηα δεδνκέλα (πάλσ ζεηξά) θαη ηα 
επεμεξγαζκέλα δεδνκέλα (θάησ ζεηξά). ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πεξηιακβάλεηαη ε απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε. Ζ δηρνηφκνο 
(x=y) αληηζηνηρεί ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ππνινγηδφκελε ηζνχηαη κε ηελ πξαγκαηηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο (πιήξεο ζπκθσλία). 
Πεγή δεδνκέλσλ: buildingcert (Αύγνπζηνο 2015). 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ πξνθχπηνπλ δπν εκπεηξηθνί δηνξζσηηθνί ζπληειεζηέο 

(Πίλαθαο 1), αλάινγα κε ην αλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί φια (f1*) ή κφλν ηα επεμεξγαζκέλα (f1**) δεδνκέλα 

απφ ηα ΠΔΑ. Οη ζπληειεζηέο έρνπλ νκαδνπνηεζεί γηα 24 επηκέξνπο ηύπνπο θηηξίωλ πνπ ηειηθά 

πηνζεηήζεθαλ ζην κνληέιν θηηξηαθνχ απνζέκαηνο (ελφηεηα 5), αλάινγα κε ηελ πεξίνδν αλέγεξζεο (πξηλ 

ην 1980, 1981-2010, κεηά ην 2011), ηηο ηέζζεξεηο θιηκαηηθέο δψλεο, γηα κνλνθαηνηθίεο θαη πνιπθαηνηθίεο. 

Ο κέζνο φξνο ζηελ ηειεπηαία γξακκή ηνπ πίλαθα αληηζηνηρεί ζε φια ηα δεδνκέλα ησλ κνλνθαηνηθηψλ ή 

πνιπθαηνηθηψλ. Οη ζπληειεζηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο ππνινγηδφκελεο 

απφ ην ινγηζκηθφ ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ ηειηθήο θαηαλάισζεο γηα ηελ θαιχηεξε εθηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο 

θαηαλάισζεο. Ζ «δηφξζσζε» νπζηαζηηθά θαλνληθνπνηεί ηηο ππνινγηδφκελεο ηηκέο κε ηηο πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο (πρ πεξίνδνο θαη ψξεο ιεηηνπξγίαο, ξχζκηζε εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο, εζσηεξηθή 

ζεξκαηλφκελε επηθάλεηα). 
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Πξσηνγελήο θαηαλάισζε ελέξγεηαο:  f1(
           

             
) 

 

 

Γελ πεξηιακβάλνληαη ηηκέο γηα νξηζκέλεο ηππνινγίεο πνπ δελ ππάξρνπλ αθφκε δηαζέζηκα 

ζηνηρεία απφ ηηο ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο θαη ηα ΠΔΑ πνπ έρνπλ εθδνζεί. 

 

Πξνηείλεηαη ε ελίζρπζε ηεο πξνζπάζεηαο ζπιινγήο ζηνηρείσλ γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ, ηνπιάρηζηνλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Δμνηθνλφκεζε θαη' Οίθνλ» 

 

Πξνηείλεηαη ε πεξηνδηθή αλάιπζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ησλ ΠΔΑ ε νπνία ζπλερψο 

εκπινπηίδεηαη κε λέα ζηνηρεία ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ, γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ 

ζπληειεζηψλ, ζπκπιήξσζε ηπρψλ θελψλ πεξηπηψζεσλ αιιά θαη εκπινπηηζκφ ηνπ πιεζπζκνχ 

ησλ δεδνκέλσλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο. 

 
Πίλαθαο 1. Δκπεηξηθνί ζπληειεζηέο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο ππνινγηδφκελεο κε ην ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ πξσηνγελνχο θαηαλάισζεο 
ελέξγεηαο ζηελ πξαγκαηηθή, f1* ρξεζηκνπνηψληαο φια ηα δεδνκέλα απφ ηα ΠΔΑ, f1** ρξεζηκνπνηψληαο ηα επεμεξγαζκέλα δεδνκέλα 
απφ ηα ΠΔΑ. ηηο παξελζέζεηο ζεκεηψλεηαη ν αληίζηνηρνο αξηζκφο δεδνκέλσλ (Ν) γηα θάζε πεξίπησζε. 

Πεπίοδορ 
Ανέγεπζηρ 

Κλιμαηική 
Εώνη 

Μνλνθαηνηθίεο Πνιπθαηνηθίεο Καηνηθίεο 

  f1
* 

(N) 
f1

** 

(N) 
f1

* 

(N) 
f1

** 

(N) 
f1

* 

(N) 
f1

** 

(N) 

ππιν ηο 1980  0,62 
(1.075) 

0,50 
(909) 

0,95 
(5.196) 

0,52 
(4.041) 

0,89 
(6.271) 

0,52 
(4.950) 

 Α 0,57 
(66) 

0,53 
(54) 

0,87 
(213) 

0,55 
(154) 

0,80 
(279) 

0,55 
(208) 

 Β 0,69 
(500) 

0,52 
(422) 

1,06 
(3.276) 

0,51 
(2.482) 

1,01 
(3.776) 

0,51 
(2.904) 

 Γ 0,59 
(382) 

0,51 
(315) 

0,75 
(1.386) 

0,53 
(1.136) 

0,71 
(1.768) 

0,52 
(1.451) 

 Γ 0,48 
(127) 

0,44 
(118) 

0,79 
(321) 

0,54 
(269) 

0,70 
(448) 

0,51 
(387) 

1981-2010  1,34 
(700) 

0,62 
(500) 

1,93 
(4.810) 

0,63 
(3.067) 

1,85 
(5.510) 

0,63 
(3.567) 

 Α 1,00 
(101) 

0,57 
(68) 

1,72 
(360) 

0,2 
(213) 

1,56 
(461) 

0,61 
(281) 

 Β 1,99 
(295) 

0,61 
(196) 

2,49 
(2.660) 

0,60 
(1.665) 

2,44 
(2.955) 

0,60 
(1.861) 

 Γ 0,84 
(227) 

0,63 
(166) 

1,14 
(1.451) 

0,68 
(953) 

1,10 
(1.678) 

0,67 
(1.119) 

 Γ 0,75 
(77) 

0,64 
(70) 

1,09 
(339) 

0,62 
(236) 

1,03 
(416) 

0,62 
(306) 

μεηά ηο 2011  1,03 
(7) 

0,71 
(5) 

2,64 
(36) 

0,62 
(19) 

2,38 
(43) 

0,64 
(24) 

 Α 1,55 
(3) 

0,52 
(2) 

0,66 
(9) 

0,71 
(6) 

0,88 
(12) 

0,66 
(8) 

 Β 0,87 
(2) 

0,87 
(2) 

3,57 
(21) 

0,61 
(11) 

3,33 
(23) 

0,65 
(13) 

 Γ    2,37 
(5) 

0,35 
(2) 

2,37 
(5) 

0,35 
(2) 

 Γ 0,40 
(2) 

0,79 
(1) 

2,38 
(1) 

 1,06 
(3) 

0,79 
(1) 

Μέζνο όξνο 0,90 

(1.782) 

0,54 

(1.414) 

1,42 

(10.042) 

0,57 

(7.127) 

1,35 

(11.824) 

0,56 

(8.541) 
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ην ρήκα 5 παξνπζηάδεηαη ε ππνινγηδφκελε θαηαλάισζε θαλνληθνπνηεκέλε κε ηνπο ζπληειεζηέο f1* θαη 

f1** ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ηηο επηκέξνπο ηππνινγίεο. Σα δεδνκέλα ηνπ 

λέθνπο πξνέξρνληαη απφ ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ησλ ΠΔΑ απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε απιή γξακκηθή 

παιηλδξφκεζε γηα ην αληίζηνηρν πιήζνο ηηκψλ απφ ηα αλεπεμέξγαζηα θαη επεμεξγαζκέλα δεδνκέλα. Ζ 

θαλνληθνπνίεζε ηεο ππνινγηδφκελεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο πξνθχπηεη σο ην γηλφκελν κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο εκπεηξηθνχο ζπληειεζηέο απφ ηνλ Πίλαθα 1. Ζ θιήζε ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο πνπ 

πξνθχπηεη, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, ηζνχηαη κε ην f1 ηεο αληίζηνηρεο ηππνινγίαο. 

ε θάζε πεξίπησζε, ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο εκπεηξηθνχο ζπληειεζηέο f1** (πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηα επεμεξγαζκέλα δεδνκέλα) κεηαηνπίδνπλ ηελ θιίζε ηεο ζπλάξηεζεο πην θνληά ζηελ 

γξακκηθή παιηλδξφκεζε ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. πλεπψο, απηή ε πξνζέγγηζε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

πξαγκαηηθήο ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο απφ ηηο ππνινγηδφκελεο ηηκέο, αληηθαηνπηξίδεη θαιχηεξα ηελ ηάζε ηεο 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ. Χζηφζν, νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

αλεπεμέξγαζησλ θαη επεμεξγαζκέλσλ δεδνκέλσλ, ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε εθαξκνγήο θαηάιιεισλ 

ειέγρσλ πνηφηεηαο ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ απφ ηα ΠΔΑ πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ θαη λα 

εμαηξεζνχλ ελδερφκελεο αθξαίεο ηηκέο έηζη ψζηε λα πξνθχςεη κηα αμηφπηζηε βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ 

εμαγσγή ησλ εκπεηξηθψλ ζπληειεζηψλ. Γπζηπρψο, θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο κειέηεο δελ ήηαλ δπλαηφλ 

λα γίλεη κηα ηέηνηα ιεπηνκεξήο αλάιπζε, δεδνκέλνπ φηη δελ ρνξεγήζεθε πξφζβαζε ζηα πξσηνγελή 

δεδνκέλα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, αιιά πεξηνξίζηεθε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ίδην ην ΠΔΑ. Καηά ζπλέπεηα, νη πξνζπάζεηεο πεξηνξίζηεθαλ ζε νξηζκέλνπο 

δηαηζζεηηθνχο (βαζηθνχο) ειέγρνπο ηεο πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηηθή ρξήζε ηεο 

ελέξγεηαο γηα ηελ εμαγσγή ησλ επεμεξγαζκέλεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

Σα αλεπεμέξγαζηα δεδνκέλα κε ηηο πξαγκαηηθέο θαηαλαιψζεηο απφ ηα ΠΔΑ παξνπζηάδνπλ κηα 

κεηαηφπηζε πξνο πςειφηεξεο ηηκέο, απνδίδνληαο έλα αλψηεξν φξην θαηαλαιψζεσλ. Πηζαλψο 

πξνέξρνληαη απφ ζηνηρεία γηα κεγαιχηεξε πεξίνδν θαηαλάισζεο απφ έλα έηνο (ρσξίο λα έρεη ππνινγηζηεί 

ν κέζνο φξνο φπσο απαηηείηαη) ή γηα ηελ θαηαλάισζε νιφθιεξεο ηεο πνιπθαηνηθίαο ρσξίο αλαγσγή θαη 

θαηαλνκή ζην δηακέξηζκα, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν θαηακεξηζκφο ησλ δαπαλψλ ζέξκαλζεο 

γίλεηαη κε ηα ρηιηνζηά θαη φρη κε σξνκέηξεζε ή ζεξκηδνκέηξεζε. Σα επεμεξγαζκέλα δεδνκέλα 

παξνπζηάδνπλ κηα πην ξεαιηζηηθή ζπκπεξηθνξά. ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο αλάιπζεο, δηαηεξήζεθαλ ηα 

απνηειέζκαηα απφ ηηο δπν πξνζεγγίζεηο θαη ζπγθξίλνληαη ζηελ ελφηεηα 4.4.  
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Αλεπεμέξγαζηα δεδνκέλα 
Μονοκαηοικίερ - Πολςκαηοικίερ 

Δπεμεξγαζκέλα δεδνκέλα 
Μονοκαηοικίερ - Πολςκαηοικίερ 

ππιν ηο 1980, Ζώνη Α 

  
ππιν ηο 1980, Ζώνη Β 

  
ππιν ηο 1980, Ζώνη Γ 

  
ππιν ηο 1980, Ζώνη Γ 

  
 

ρήκα 5α. πγθξηηηθή παξνπζίαζε ηεο ππνινγηδφκελεο θαη ηεο πξαγκαηηθήο εηήζηαο πξσηνγελνχο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 
(kWh/m

2
) ησλ ηππνινγηψλ γηα κνλνθαηνηθίεο & πνιπθαηνηθίεο ηεο πεξηφδνπ πξηλ ην 1980, ρξεζηκνπνηψληαο ηα αλεπεμέξγαζηα 

δεδνκέλα (δεχγνο δηαγξακκάησλ ζηα αξηζηεξά) θαη ηα επεμεξγαζκέλα δεδνκέλα (δεχγνο δηαγξακκάησλ ζηα δεμηά).  
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Αλεπεμέξγαζηα δεδνκέλα 
Μονοκαηοικίερ - Πολςκαηοικίερ 

Δπεμεξγαζκέλα δεδνκέλα 
Μονοκαηοικίερ - Πολςκαηοικίερ 

1981-2010, Ζώνη Α 

  
1981-2010, Ζώνη Β 

  
1981-2010, Ζώνη Γ 

  
1981-2010, Ζώνη Γ 

  

 

ρήκα 5β. πγθξηηηθή παξνπζίαζε ηεο ππνινγηδφκελεο θαη ηεο πξαγκαηηθήο εηήζηαο πξσηνγελνχο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 
(kWh/m

2
) ησλ ηππνινγηψλ γηα κνλνθαηνηθίεο & πνιπθαηνηθίεο ηεο πεξηφδνπ 1981-2010, ρξεζηκνπνηψληαο ηα αλεπεμέξγαζηα 

δεδνκέλα (δεχγνο δηαγξακκάησλ ζηα αξηζηεξά) θαη ηα επεμεξγαζκέλα δεδνκέλα (δεχγνο δηαγξακκάησλ ζηα δεμηά).  
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Αλεπεμέξγαζηα δεδνκέλα 
Μονοκαηοικίερ - Πολςκαηοικίερ 

Δπεμεξγαζκέλα δεδνκέλα 
Μονοκαηοικίερ - Πολςκαηοικίερ 

μεηά ηο 2011, Ζώνη Α 

  
μεηά ηο 2011, Ζώνη Β 

  
μεηά ηο 2011, Ζώνη Γ 

  
μεηά ηο 2011, Ζώνη Γ 

  

 

ρήκα 5γ. πγθξηηηθή παξνπζίαζε ηεο ππνινγηδφκελεο θαη ηεο πξαγκαηηθήο εηήζηαο πξσηνγελνχο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 
(kWh/m

2
) ησλ ηππνινγηψλ γηα κνλνθαηνηθίεο & πνιπθαηνηθίεο ηεο πεξηφδνπ κεηά ην 2011, ρξεζηκνπνηψληαο ηα αλεπεμέξγαζηα 

δεδνκέλα (δεχγνο δηαγξακκάησλ ζηα αξηζηεξά) θαη ηα επεμεξγαζκέλα δεδνκέλα (δεχγνο δηαγξακκάησλ ζηα δεμηά).  
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4.2 Έξεπλα πεδίνπ - Πξαγκαηηθή απόδνζε κέηξωλ εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο  

Απφ έξεπλα πεδίνπ ηνπ ΔΑΑ γηα ηε ζπιινγή πξαγκαηηθψλ ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ ΠΡΗΝ & ΜΔΣΑ 

ηελ εθαξκνγή ΜΔΔ, πξνέθπςαλ ελδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

δηαθφξσλ επεκβάζεσλ ελεξγεηαθήο αλαθαίληζεο ή αλαβάζκηζεο ζηελ πξάμε. Σα ζηνηρεία βαζίδνληαη ζε 

ινγαξηαζκνχο ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο (ή κηαο πεξηφδνπ ζέξκαλζεο) πιήξνπο ιεηηνπξγίαο απφ πεξίπνπ 

80 θαηνηθίεο. Καηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ειήθζεζαλ ππφςε ζεκαληηθέο αιιαγέο, πρ ζηελ πεξίνδν 

(έλαξμεο/ιήμεο) ζέξκαλζεο, ηε ζεξκαηλφκελε επηθάλεηα ζε πνιπθαηνηθίεο κε θελά (ρσξίο ζέξκαλζε) 

δηακεξίζκαηα θιπ. 

Ζ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο γίλεηαη πάιη κέζσ ησλ ΓΔΚΔ. Ζ πξαγκαηηθή 

ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο (ρσξίο δηνξζψζεηο) νπζηαζηηθά αληαλαθιά ηα νθέιε πνπ «θαξπνχηαη» ν 

ρξήζηεο, ζε ζρέζε κε ηελ ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά θαη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο.  

ην ρήκα 6 παξνπζηάδνληαη αληηπξνζσπεπηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο πξηλ & 

κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ιέβεηα πεηξειαίνπ κε θπζηθφ αέξην. Όπσο είλαη αλακελφκελν, ε θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά αλάινγα κε ηηο επηθξαηνχζεο εμσηεξηθέο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο 

ηελ πεξίνδν (ρξνληά) θαηαλάισζεο θαη άιιεο παξακέηξνπο φπσο νη ψξεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο γεληθφηεξεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηψλ, ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ θαη ηεο απφδνζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

ζέξκαλζεο. Οη δπζκελέζηεξεο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο εθθξάδνληαη κε ηηο πςειφηεξεο ηηκέο ησλ 

βαζκνεκεξψλ ζέξκαλζεο ηεο πεξηνρήο πνπ βξίζθεηαη ην θηίξην γηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν θαηαλάισζεο 

(ΒΖΘΠ). Δίλαη αλακελφκελν φηη πςειφηεξεο ηηκέο ησλ ΒΖΘ ζα έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα πςειφηεξεο 

ελεξγεηαθέο θαηαλαιψζεηο. Αλ θαη ε δηαζπνξά ησλ δεδνκέλσλ είλαη κεγάιε, αλαδεηθλχνληαο ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε θηηξίνπ, ε ζπζρέηηζε πνπ απνδίδεηαη απφ ηελ γξακκηθή παιηλδξφκεζε γηα ηηο δπν 

πεξηπηψζεηο, δείρλεη ηελ κεηαηφπηζε πνπ παξνπζηάδεηαη αλάινγα κε ην θαχζηκν. Καηά κέζν φξν, νη 

θαηαλαιψζεηο πεηξειαίνπ είλαη πςειφηεξεο απφ ηηο θαηαλαιψζεηο ζηα θηίξηα κεηά ηελ αιιαγή ζε θπζηθφ 

αέξην. 

 

 
(α) 

 
(β) 

 
(γ) 

   
ρήκα 6. Δηήζηα πξαγκαηηθή θαηαλάισζε ηειηθήο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε ζε θηίξηα κε πεηξέιαην (πξηλ) θαη θπζηθφ αέξην (κεηά). 
πζρεηίζεηο ζε ζπλάξηεζε α) ησλ ΓΔΚΔ κε ηηο βαζκνεκέξεο ζέξκαλζεο ηεο πεξηνρήο πνπ βξίζθεηαη ην θηίξην γηα ηελ αληίζηνηρε 
πεξίνδν θαηαλάισζεο (ΒΖΘΠ), β) ησλ ΓΔΚΔ πξηλ θαη κεηά ηελ αιιαγή, γ) ησλ ΓΔΚΔ πξηλ θαη κεηά, θαλνληθνπνηψληαο ηα δεδνκέλα 
γηα ηηο ηηκέο αλαθνξάο (ΒΖΘΑ=947) πξνο ηηο ηηκέο ηεο πεξηνρήο πνπ βξίζθεηαη ην θηίξην γηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν θαηαλάισζεο 
(ΒΖΘΠ). 

Ζ αλάιπζε νινθιεξψλεηαη παξνπζηάδνληαο ηα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαηά ηελ έξεπλα πεδίνπ 

γηα δηάθνξα ΜΔΔ (ρήκα 7). Οη δείθηεο εθθξάδνληαη ζε πξσηνγελή θαηαλάισζε ελέξγεηαο έηζη ψζηε λα 

είλαη εθηθηή ε ζχγθξηζε φηαλ γίλεηαη αιιαγή θαπζίκνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα, αιιαγή ιέβεηα πεηξειαίνπ 

κε θπζηθνχ αεξίνπ, ή αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο απφ ιέβεηα ζε ειεθηξηθή αληιία 

ζεξκφηεηαο πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ. Γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ ΓΔΚΔ πξηλ 

& κεηά πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο (ρξνληέο), πάιη πξνεγείηαη ε 

θαλνληθνπνίεζε ηνπ ΓΔΚΔ γηα ηηο επηθξαηνχζεο εμσηεξηθέο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο ηελ πεξίνδν 

(ρξνληά) θαηαλάισζεο. Ζ δηφξζσζε βαζίδεηαη ζηηο βαζκνεκέξεο ζέξκαλζεο (ΒΖΘ), θαλνληθνπνηψληαο ηα 
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δεδνκέλα γηα ηηο ηηκέο αλαθνξάο (ΒΖΘΑ=947) πξνο ηηο ηηκέο ηεο πεξηνρήο πνπ βξίζθεηαη ην θηίξην γηα ηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν θαηαλάισζεο (ΒΖΘΠ). Σα δηαζέζηκα δεδνκέλα θαιχπηνπλ ζπλεζηζκέλεο επεκβάζεηο 

ζην: 
 Κέιπθνο ηνπ θηηξίνπ  

 Δγθαηάζηαζε δηπιψλ παινπηλάθσλ 
 Πξνζζήθε ζεξκνκφλσζεο 

 Ζ/Μ Δγθαηαζηάζεηο – πζηήκαηα Θέξκαλζεο 
 Αληηθαηάζηαζε ιέβεηα πεηξειαίνπ κε θπζηθνχ αεξίνπ 
 Αληηθαηάζηαζε ιέβεηα πεηξειαίνπ κε αληιία ζεξκφηεηαο 
 Αληηθαηάζηαζε θαπζηήξα πεηξειαίνπ 

 Ζ/Μ Δγθαηαζηάζεηο – ΕΝΥ 
 Δγθαηάζηαζε ειηαθνχ ζπιιέθηε 

 
ρήκα 7. Καλνληθνπνηεκέλε εηήζηα θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε & ΕΝΥ, πξηλ & κεηά ηελ εθαξκνγή ΜΔΔ ζην 
θέιπθνο θαη ζην ζχζηεκα ζέξκαλζεο. Ζ δηρνηφκνο (x=y) αληηζηνηρεί ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο δελ 
κεηαβάιιεηαη. 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ πξνθχπηνπλ κηα ζεηξά απφ ζπληειεζηέο γηα ηελ 

πξαγκαηηθή ηειηθή ή πξσηνγελή θαηαλάισζε ελέξγεηαο πξηλ & κεηά ηηο επεκβάζεηο ζηηο θαηνηθίεο. Σα 

απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζε επηκέξνπο νκάδεο αλάινγα κε ηελ πεξίνδν αλέγεξζεο γηα 

κνλνθαηνηθίεο θαη πνιπθαηνηθίεο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

πξαγκαηηθήο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αληίζηνηρσλ κέηξσλ. Οη ζπληειεζηέο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2. Σα απνηειέζκαηα πξνέξρνληαη απφ ηηο θαλνληθνπνηεκέλεο θαηαλαιψζεηο 

ελέξγεηαο ζηηο ηηκέο αλαθνξάο (ΒΖΘΑ=947). 

 

Σειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο:   f2
*
(
     

    
) 

 

Πξσηνγελήο θαηαλάισζε ελέξγεηαο:  f2
**
(
     

    
) 
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Πίλαθαο 2. πληειεζηέο γηα ηελ θαλνληθνπνίεζε ηεο πξαγκαηηθήο ηειηθήο (f2*) ή πξσηνγελνχο (f2**) θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη 
αληίζηνηρεο ζπλαξηήζεηο ζπζρέηηζεο Πξηλ & Μεηά ηελ εθαξκνγή ΜΔΔ (ζπλνιηθά γηα θάζε κέηξν). 

Μέηπα Δξοικονόμηζηρ Δνέπγειαρ 

Πεπίοδορ 
Ανέγεπζηρ 

Καηνηθίεο 
Σςναπηήζειρ ηελικήρ (Τ) και ππωηογενούρ (Π) καηανάλωζηρ 

ενέπγειαρ (kWh/m2)(ΒΗΘΑ/ΒΗΘΠ) 

  Μνλνθαηνηθίεο Πνιπθαηνηθίεο 

  f2
*
 f2

**
 f2

* 
f2

** 

Κέιπθνο ηνπ θηηξίνπ 

Δγκαηάζηαζη διπλών ςαλοπινάκυν  Τ: y=0.7586x (r2=0,334) f2*=0,78   Π: y=0,7668x  (r2=0,378) f2**=0,79 

 ππο1980 0,78 0,78   

 μεηά1980   0,81 0,81 

Δγκαηάζηαζη διπλών ςαλοπινάκυν & Μόνυζη Πςλυηήρ Τ: y=0,7834x (r2=1) f2*=0,78   Π: y=0,7834x  (r2=1) f2**=0,78 

 ππο1980 0,78 0,78   

 μεηά1980     

Πποζθήκη θεπμομόνυζηρ οποθήρ Τ: y=0,84x (r2=0,859) f2*=0,85   Π: y=0,84x  (r2=0,859) f2**=0,85 

 ππο1980     

 μεηά1980 0,85 0,85   

Ζ/Μ Δγθαηαζηάζεηο – πζηήκαηα Θέξκαλζεο 

Ανηικαηάζηαζη λέβηηα πεηπελαίος με θςζικού αεπίος Τ: y=0,8666x (r2=0,793) f2*=0,86   Π: y=0,8272x  (r2=0,793) f2**=0,82 

 ππο1980   0,88 0,84 

 μεηά1980   0,85 0,81 

Ανηικαηάζηαζη λέβηηα πεηπελαίος με ανηλία θεπμόηηηαρ Τ: y=0,2397x (r2=0,378) f2*=0,25   Π: y=0,6319x  (r2=0,378) f2**=0,67 

 ππο1980  0,49  0,52 

 μεηά1980  0,66  0,78 

Ανηικαηάζηαζη καςζηήπα πεηπελαίος Τ: y=0,9088x (r2=0,506) f2*=0,91   Π: y=0,9088x  (r2=0,506) f2**=0,91 

 ππο1980     

 μεηά1980   0,91 0,91 

Ζ/Μ Δγθαηαζηάζεηο – ΕΝΥ 

Δγκαηάζηαζη ηλιακού ζςλλέκηη Τ: y=0,9019x (r2=0,999) f2*=0,89   Π: y=0,8849x  (r2=0,993) f2**=0,87 

 ππο1980 0,91 0,91 0,89 0,85 

 μεηά1980   0,86 0,86 

 

 

 

Ο πιεζπζκφο ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ δελ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφο ζε νξηζκέλεο 
πεξηπηψζεηο θαη ζπλεπψο ηα απνηειέζκαηα ζεσξνχληαη ελδεηθηηθά. 

 

Αληηπξνζσπεπηηθά αλαιπηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ιέβεηα πεηξειαίνπ κε ιέβεηα 

θπζηθνχ αεξίνπ παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 8. Δμαηηίαο ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ δεδνκέλσλ γηα κνλνθαηνηθίεο 

θαη πνιπθαηνηθίεο, νη αληίζηνηρεο ζπλαξηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ γξακκηθή παιηλδξφκεζε δίλνληαη 

ζπλνιηθά γηα θάζε έλα κέηξν. 
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ρήκα 8. Δηήζηα θαηαλάισζε ηειηθήο (αξηζηεξά) θαη πξσηνγελνχο (δεμηά) ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε, πξηλ θαη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε 
ιέβεηα πεηξειαίνπ κε θπζηθφ αέξην. 

 

4.3 Έξεπλα πεδίνπ - Πξνζδηνξηζκόο ζπλζεθώλ ζέξκαλζεο ζηηο θαηνηθίεο 

Σα απνηειέζκαηα πξφζθαηεο έξεπλαο πεδίνπ ηνπ ΔΑΑ ζε δείγκα πεξίπνπ 210 λνηθνθπξηώλ ζρεηηθά κε 

ηηο ζπλήζεηεο ησλ ρξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηελ ζέξκαλζε ηα ηειεπηαία ρξφληα, επηβεβαηψλνπλ ηα ζνβαξά 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ειιεληθά λνηθνθπξηά γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο. Δπηπιένλ, 

αλαδεηθλχνληαη νη πιένλ ζπλεζηζκέλεο επεκβάζεηο ή άιιεο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ νη ρξήζηεο γηα λα 

κεηψζνπλ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ζέξκαλζεο ηεο θαηνηθίαο ηνπο (ρήκα 9), αιιά θαη νη ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηηο παξαδνρέο ησλ ππνινγηζκψλ γηα ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο, ξχζκηζεο ηεο 

εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο, πνζνζηφ ζεξκαηλφκελεο επηθάλεηαο ηεο θαηνηθίαο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε 

ζπλέρεηα.  

 

Σα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ αλαθέξνληαη θαηά 26% ζε κνλνθαηνηθίεο θαη 74% ζε 

πνιπθαηνηθίεο, κε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο θαηαζθεπήο (36% πξηλ ην 1980, 62% 1981-2010 

θαη 2% κεηά ην 2011) θαη ζε 3 θιηκαηηθέο δψλεο (2% ζηελ Α, 90% ζηελ Β θαη 8% ζηελ Γ). ηε 

ζπλέρεηα ζπλνςίδνληαη ηα βαζηθά απνηειέζκαηα. 

 Μείσζε ζεξκαηλφκελεο επηθάλεηαο. Μφλν ην 33% ζε κνλνθαηνηθίεο θαη 43% ζε πνιπθαηνηθίεο, 

ζεξκαίλνπλ φιε ηελ θαηνηθία ηνπο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη έλνηθνη ζπλεζίδνπλ λα απνκνλψλνπλ 

ρψξνπο (δσκάηηα) ηεο θαηνηθίαο ηνπο έηζη ψζηε λα κελ ζεξκαίλνληαη φηαλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη, 

γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο ζέξκαλζεο.  

 Υξήζε ηνπηθψλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη παχζε ιεηηνπξγίαο ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο 

(ηδηαίηεξα ζε πνιπθαηνηθίεο κε πεηξέιαην). 

 Μείσζε ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο. Πάλσ απφ ην 70% ζε κνλνθαηνηθίεο θαη πεξίπνπ 80% ζε 

πνιπθαηνηθίεο ρξεζηκνπνηεί ζέξκαλζε γηα ιηγφηεξν απφ 8 ψξεο εκεξεζίσο, ελψ αληίζηνηρα κφλν 

ην 17% θαη 10% έρεη ζπλερή ιεηηνπξγία πνπ πξνζνκνηάδεη ην ηππηθφ σξάξην ιεηηνπξγίαο 

θαηνηθηψλ ζχκθσλα κε ηνλ ΚΔΝΑΚ. 

 Μείσζε ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο, αθφκε θαη πιένλ ηεο επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο, κε 

απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζεξκηθήο άλεζεο.  

Σα απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνπλ ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ σο γλσζηφλ αληηκεησπίδνπλ ηα ειιεληθά 

λνηθνθπξηά γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζέξκαλζεο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, παξαηεξνχληαη 

ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ γηα κνλνθαηνηθίεο θαη δηακεξίζκαηα, 

αλάινγα κε ηελ ηππνινγία ησλ θηηξίσλ (δειαδή ηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο) πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα 

ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (πρ απηνλνκία ζέξκαλζεο). 
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χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, είλαη εκθαλέζηαηεο νη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο 

χθεζεο θαη ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ (θφξσλ) ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο πνπ εθηίλαμε ηελ ηηκή ηνπ ην 2012 

θαηά 25%. Μηα αμηνζεκείσηε ηάζε είλαη φηη ην 23% ζε πνιπθαηνηθίεο αλέθεξαλ ηελ απελεξγνπνίεζε ηεο 

θεληξηθήο ζέξκαλζεο, ιφγσ ηνπ φηη θάπνηνη έλνηθνη δελ κπνξνχλ λα αληέμνπλ ην νηθνλνκηθφ βάξνο γηα ηελ 

αγνξά πεηξειαίνπ. Παξφκνηα απφθαζε έρνπλ πάξεη κφλν ην 9% ηνπ δείγκαηνο ζε κνλνθαηνηθίεο. Παξφια 

απηά, ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο παξακέλεη ην πην δεκνθηιέο θαχζηκν γηα ηελ θεληξηθή ζέξκαλζε ησλ 

θαηνηθηψλ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχζαλ πεξίπνπ ην 91% αιιά έρεη πξφζθαηα κεησζεί ζε πεξίπνπ 67% ησλ 

κνλνθαηνηθηψλ, ελψ ζηηο πνιπθαηνηθίεο ε αιιαγή είλαη αθφκε πην πξνθαλήο, αθνχ απφ ην 90% πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ πεηξέιαην γηα ζέξκαλζε ζπλερίδεη κφλν ην 44% (ρήκα 7).  

 

Σα απνηειέζκαηα απηά είλαη ζε ζπκθσλία κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ απφ ηελ «Έξεπλα 

Καηαλάισζεο Δλέξγεηαο ζηα Ννηθνθπξηά» απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ην πεηξέιαην είλαη ην 

θαχζηκν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν (64%) γηα ην θχξην ζχζηεκα ζέξκαλζεο ησλ 

θαηνηθηψλ, ελψ ε ρξήζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ παξακέλεη ζε ρακειά επίπεδα (9%). 

 

 
ρήκα 9. πρλφηεηα ρξήζεο ζπζηεκάησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο (ΚΘ) θαη ηνπηθήο ζέξκαλζεο (ΣΘ) ζε θαηνηθίεο πξνγελέζηεξα (κε 
δηαγξάκκηζε) θαη πξφζθαηα (ρσξίο δηαγξάκκηζε). 

 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ζέξκαλζεο, ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ επξέσο έλαο 

ζπλδπαζκφο ηνπηθψλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο. Σα αλνηθηά ηδάθηα θαη ε ρξήζε θιηκαηηζηηθψλ 

αλαδεηθλχνληαη σο ηα πην ζπλεζηζκέλα «ελαιιαθηηθά» ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο. Σα αλνηθηά 

ηδάθηα απνηεινχλ «βαζηθφ εμνπιηζκφ ζέξκαλζεο» ηδηαίηεξα ζηηο παιηέο κνλνθαηνηθίεο (30%) 

γηα λα θαιχςνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο ζέξκαλζεο. Ζ ρξήζε ηνπο ζε πνιπθαηνηθίεο είλαη 

πεξηνξηζκέλε (15%) αθνχ ε εγθαηάζηαζή ηνπο κε ζθνπφ ηελ πεξηνδηθή ρξήζε (πεξηζζφηεξν 

γηα «αλαςπρή») άξρηζε λα γίλεηαη ζηηο λεφηεξεο θαηαζθεπέο.  

Οη ηνπηθέο αληιίεο ζεξκφηεηαο (απιά θιηκαηηζηηθά) έρνπλ αξρίζεη λα θαιχπηνπλ θαη ηηο αλάγθεο 

ζέξκαλζεο (13% ζε κνλνθαηνηθίεο θαη 19% ζε πνιπθαηνηθίεο), ελψ λεφηεξεο κνλάδεο κε κεηαηξνπέα 

(inverter) ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 15% ζε κνλνθαηνηθίεο θαη 26% ζε πνιπθαηνηθίεο. Άιιεο ειεθηξηθέο 

ζπζθεπέο πνπ επηιέγνληαη γηα λα θαιχςνπλ βαζηθέο αλάγθεο ζέξκαλζεο είλαη ηα αεξφζεξκα θαη ηα 

ειεθηξηθά θαινξηθέξ. 

 

Γεληθά, ηα απνηειέζκαηα απηά είλαη ζε ζπκθσλία κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ απφ ηελ 

«Έξεπλα Καηαλάισζεο Δλέξγεηαο ζηα Ννηθνθπξηά» απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ηξία ζηα 

δέθα λνηθνθπξηά ρξεζηκνπνηνχλ εθηφο ηνπ θχξηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο θαη θάπνην 

ζπκπιεξσκαηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν είλαη, θπξίσο, ην ηδάθη (32% ησλ λνηθνθπξηψλ), 

θιηκαηηζηηθά (28%) θαη θνξεηέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο (26%). 

ην ρήκα 10 απνηππψλεηαη αλαιπηηθά ε εληππσζηαθή κείσζε ηεο θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ θαη ε 

αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ζηεξεψλ θαπζίκσλ (θαπζφμπισλ) ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηηο γλσζηέο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, φπσο ην πξφβιεκα ηεο αηζαινκίριεο ζηηο πεξηζζφηεξεο πφιεηο ηεο 

Διιάδαο. 
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ρήκα 10. Μέζε κεληαία θαηαλάισζε θαηνηθηψλ αλά θαχζηκν θαη εηήζηα κεηαβνιή ζε ζρέζε κε ηηο βαζκνεκέξεο ζέξκαλζεο. 

 

Όπσο είλαη αλακελφκελν, ε κείσζε ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο θαη ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο 

(αλ ππάξρεη απηνλνκία) είλαη απφ ηηο πιένλ ζπλεζηζκέλεο θαη πξαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ κείσζε 

ηεο θαηαλάισζεο γηα ζέξκαλζε (ρήκα 11). Ζ εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ ιέβεηα-θαπζηήξα, αλ 

θαη απαηηείηαη απφ ηνλ λφκν, εθαξκφδεηαη θπξίσο ζε κνλνθαηνηθίεο θαη ζε ιηγφηεξν απφ ηηο 

κηζέο πνιπθαηνηθίεο ηνπ δείγκαηνο. 

 

Σα απνηειέζκαηα είλαη ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο δηαπηζηψζεηο ηεο ΔΛΣΑΣ απφ ηελ «Έξεπλα 

Καηαλάισζεο Δλέξγεηαο ζηα Ννηθνθπξηά» απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη 51% πξαγκαηνπνηεί 

ηαθηηθά ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη 28% ξπζκίδεη ηνλ ζεξκνζηάηε ζε 

ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία. 

 

Μεηαμχ ησλ πην ζπλεζηζκέλσλ δξάζεσλ είλαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ θνπθσκάησλ απφ κνλά ζε δηπιά 

ηδάκηα, αθνχ είλαη ε επθνιφηεξε αλαθαίληζε πνπ κπνξεί λα γίλεη ζην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ, κεηψλνληαο φρη 

κφλν ηηο απψιεηεο ζεξκφηεηαο, αιιά επίζεο βειηηψλνληαο ηελ ερνκφλσζε, ηελ αζθάιεηα, θαη ηελ 

αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ. Ζ αληηθαηάζηαζε παιαηψλ ή ρακειψλ απνδφζεσλ κνλάδσλ παξαγσγήο 

ζεξκφηεηαο απνηειεί επίζεο κηα δεκνθηιή επέκβαζε, ηδηαίηεξα ζε παιαηά θηίξηα. Ζ πξνζζήθε 

ζεξκνκφλσζεο ζην θέιπθνο δελ είλαη δηαδεδνκέλε ιφγσ ηνπ πςεινχ αξρηθνχ θφζηνπο. Ζ ζεξκνκφλσζε 

ηεο νξνθήο είλαη πην εχθνιε θαη δεκνθηιήο ζε κνλνθαηνηθίεο, αιιά δελ ζπλεζίδεηαη ζε πνιπθαηνηθίεο 

δεδνκέλνπ φηη είλαη απνηειεζκαηηθή κφλν γηα ηα δηακεξίζκαηα ηνπ ηειεπηαίνπ νξφθνπ θαη ζπλεπψο δελ 

επηηπγράλεηαη ζπλαίλεζε κεηαμχ ησλ ηδηνθηεηψλ. Χο θαχζηκν επηινγήο γηα ηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θφζηνπο είλαη ε ζηξνθή πξνο ην θπζηθφ αέξην γηα ηελ θεληξηθή ζέξκαλζε, φπσο παξαηεξείηαη ζην 13% 

ζηηο κνλνθαηνηθίεο θαη 18% ζηηο πνιπθαηνηθίεο ηνπ δείγκαηνο. Αμηνζεκείσηε είλαη επίζεο ε αιιαγή πξνο 

ηελ θεληξηθή ζέξκαλζε κε αληιίεο ζεξκφηεηαο πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ, ηδηαίηεξα ζηηο κνλνθαηνηθίεο. 
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ρήκα 11. πλεζηζκέλεο επεκβάζεηο ζε ειιεληθέο θαηνηθίεο (αξηζηεξά) θαη αληίζηνηρα ζε θαηνηθίεο πξηλ θαη κεηά ην 1980 (δεμηά). 

Γηα ηελ θαιχηεξε εθηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο ππνινγηζκνχο, 

φπσο ήδε παξνπζηάζηεθε, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη εκπεηξηθνί δηνξζσηηθνί ζπληειεζηέο ηνπ 

Πίλαθα 1. Δλαιιαθηηθά, απφ ηελ αλάιπζε ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηελ 

έξεπλα πεδίνπ, κπνξνχλ λα εμαρζνχλ εμεηδηθεπκέλνη δηνξζσηηθνί ζπληειεζηέο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ ζέξκαλζεο ζηηο θαηνηθίεο. Με δεδνκέλν ηνλ ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ πιεξνθνξηψλ 

πνπ ζπγθεληξψζεθαλ, ηα απνηειέζκαηα είλαη ελδεηθηηθά. Πξνζθέξνπλ φκσο κηα θαιχηεξε δηαθξηηνπνίεζε 

ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλνκή ησλ επηκέξνπο ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο, φπσο νη ψξεο ιεηηνπξγίαο, ε εζσηεξηθή 

ζεξκνθξαζία θαη ε ζεξκαηλφκελε επηθάλεηα. ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο πεδίνπ θαη ηα αληίζηνηρα δηαζέζηκα ζηνηρεία απφ εζληθέο έξεπλεο ηεο ΔΛΣΑΣ, 

επηηξέπνληαο κηα εθηίκεζε ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Ζ πην αμηνζεκείσηε δηαθνξνπνίεζε απφ ηηο ηππηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο πνπ ιακβάλνληαη 

ππφςε ζηνπο ππνινγηζκνχο είλαη νη πξαγκαηηθέο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζέξκαλζεο θαη ε 

ζεξκαηλφκελε επηθάλεηα ηεο θαηνηθίαο. Τπελζπκίδεηαη φηη νη ππνινγηζκνί ζχκθσλα κε ηνλ 

ΚΔΝΑΚ γίλνληαη γηα ζπλερή ιεηηνπξγία ζέξκαλζεο (18 ψξεο εκεξεζίσο), ζηαζεξή πεξίνδν 

ζέξκαλζεο αλάινγα ηελ θιηκαηηθή δψλε, εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ζηαζεξή ζηνπο 20
o
C, 

θαιχπηνληαο ην ζχλνιν ηεο ζεξκαηλφκελεο επηθάλεηαο ηεο θαηνηθίαο. 

ην ρήκα 12 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηνπ ηππηθνχ εκεξήζηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηεο ζέξκαλζεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο θεληξηθά ή ηνπηθά ζπζηήκαηα. Πάλσ απφ ην 70% ζε κνλνθαηνηθίεο θαη πεξίπνπ 80% ζε 

πνιπθαηνηθίεο ρξεζηκνπνηεί ζέξκαλζε γηα ιηγφηεξν απφ 8 ψξεο εκεξεζίσο, ελψ αληίζηνηρα κφλν ην 17% 

θαη 10% έρεη ζπλερή ιεηηνπξγία πνπ πξνζνκνηάδεη ην ηππηθφ σξάξην ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηνλ 

ΚΔΝΑΚ. Ζ κέζε ζηαζκηζκέλε ζεξκνθξαζία ξπζκίδεηαη ζηνπο 19,6
o
C (εκέξα) θαη 17,0

o
C (λχρηα) ζηηο 

κνλνθαηνηθίεο θαη 19,6
o
C (εκέξα) θαη 16,9

o
C (λχρηα) ζηηο πνιπθαηνηθίεο, αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θαηαγξάθεηαη κηα έληνλε ηάζε θαηά ηελ νπνία νη ρξήζηεο ζηακαηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο 

θεληξηθήο ζέξκαλζεο (~9% ζε κνλνθαηνηθίεο θαη ~24% ζε πνιπθαηνηθίεο).  

 

Σα απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ απφ ηελ «Έξεπλα Καηαλάισζεο 

Δλέξγεηαο ζηα Ννηθνθπξηά» ζχκθσλα κε ηα νπνία ε ιεηηνπξγία ζέξκαλζεο γηα ιηγφηεξν απφ 8 

ψξεο είλαη 71% ζε κνλνθαηνηθίεο θαη 82% ζε πνιπθαηνηθίεο, ελψ ζπλερή ιεηηνπξγία έρεη κφλν 

ην 11% θαη 8%, αληίζηνηρα. Πεξίπνπ 31% ησλ λνηθνθπξηψλ έρνπλ θιείζεη ηελ θεληξηθή 

ζέξκαλζε ηεο θαηνηθίαο.  
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 Ώξεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζέξκαλζεο 

 

Ρύζκηζε επηζπκεηήο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο 

 
Θεξκαηλόκελε επηθάλεηα 

 

Δπηθξαηνύζεο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο ζεξκηθήο άλεζεο 

ρήκα 12. Καηαλνκή ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο θαηνηθηψλ. 

 

Ζ ξχζκηζε ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ (πεξίπνπ 87% ζε 

κνλνθαηνηθίεο θαη 66% ζε πνιπθαηνηθίεο ηνπ δείγκαηνο, δηαζέηνπλ ζεξκνζηάηε) είλαη κηα 

άκεζε παξέκβαζε ησλ ρξεζηψλ γηα λα κεηψζνπλ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ην θφζηνο 

ζέξκαλζεο, ηδηαίηεξα ηε λχρηα.  

Οη δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ ζεξκαηλφκελε επηθάλεηα ηεο θαηνηθίαο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ θαη ησλ ΓΔΚΔ, αθνχ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο ππνινγηζκνχο 

ησλ θνξηίσλ θαη ζηελ θαλνληθνπνίεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Μφλν ην 33% ζε 

κνλνθαηνηθίεο θαη 43% ζε πνιπθαηνηθίεο, ζεξκαίλνπλ φιε ηελ θαηνηθία ηνπο (ρήκα 12) πνπ 

πξνζνκνηάδεη ηε ζπλνιηθή ζεξκαηλφκελε επηθάλεηα ζηελ νπνία βαζίδνληαη νη ππνινγηζκνί 

ζχκθσλα κε ηνλ ΚΔΝΑΚ. Ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα, νη έλνηθνη ζπλεζίδνπλ λα 

απνκνλψλνπλ ρψξνπο (δσκάηηα) ηεο θαηνηθίαο ηνπο έηζη ψζηε λα κελ ζεξκαίλνληαη φηαλ δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο ζέξκαλζεο. 

ηα δηακεξίζκαηα ην πνζνζηφ είλαη ζρεηηθά κεγαιχηεξν δεδνκέλνπ φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

ιεηηνπξγνχλ θεληξηθέο ζεξκάλζεηο κε απιή σξνκέηξεζε ή ρσξίο απηνλνκία πνπ απνζαξξχλνπλ ηελ 

νπζηαζηηθή κείσζε ησλ ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ. Ζ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηεο 

ζέξκαλζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε φιεο ηηο άιιεο αιιαγέο ζηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηε ρξήζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο, έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζεξκηθήο άλεζεο. Πεξίπνπ 44% ησλ 

ελνίθσλ ζε κνλνθαηνηθίεο θαη 55% ζε πνιπθαηνηθίεο είλαη δπζαξεζηεκέλνη κε ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο 
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ζεξκηθήο άλεζεο. Απηή είλαη επίζεο κηα ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε απφ ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ, φπσο 

είλαη αλακελφκελν, γίλνληαη κε ηε βαζηθή παξαδνρή φηη νη ζπλζήθεο δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα 

εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζπλεπψο ηεο ζεξκηθήο άλεζεο. 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ απφ ηελ «Έξεπλα Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθψλ 

Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηψλ», κφλν ην 7% ζε κνλνθαηνηθίεο θαη 17% ζε πνιπθαηνηθίεο, 

ζεξκαίλνπλ φιε ηελ θαηνηθία ηνπο. Σα πνζνζηά δπζαξέζθεηαο γηα ηελ αλεπαξθή ζέξκαλζε ηεο 

θαηνηθίαο ήηαλ 17% ην 2007 θαη 27% ην 2012.  

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ πξνθχπηεη κηα ζεηξά απφ ζπληειεζηέο (Πίλαθαο 

3) πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαλνληθνπνίεζε ησλ επηκέξνπο παξακέηξσλ ζε ζρέζε κε 

ηηο αληίζηνηρεο παξαδνρέο ησλ ππνινγηζκψλ. Οη ζπληειεζηέο ππνινγίδνληαη ζε ζρέζε κε ηελ πνζνζηηαία 

θαηαλνκή ζηα αληίζηνηρα δηαζηήκαηα (ρήκα 12), σο κέζεο ζηαζκηζκέλεο ηηκέο.  

 

Ο πιεζπζκφο ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ δελ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφο ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο (αλά θιηκαηηθή δψλε θαη πεξίνδν θαηαζθεπήο) θαη ζπλεπψο ηα απνηειέζκαηα 

ζεσξνχληαη ελδεηθηηθά θαη ε αλάιπζε έγηλε θπξίσο κε ηελ νκαδνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε 

κνλνθαηνηθίεο θαη πνιπθαηνηθίεο, γηα ηηο πεξηφδνπο θαηαζθεπήο πξν- θαη κεηά-1980. Ζ αλάιπζε 

βαζίζηεθε ζε δεδνκέλα θπξίσο απφ ηελ θιηκαηηθή δψλε Β  

 

Ώξεο ιεηηνπξγίαο (ηηκέο ζε ψξεο):   f3
*
(
           

  
) 

 

Δζσηεξηθή ζεξκνθξαζία (ηηκέο ζε 
o
C):   f3

**
(
           

  
) 

 

Θεξκαηλφκελε επηθάλεηα (ηηκέο ζε m
2
):   f3

***
(
           

         
) 

 

Πίλαθαο 3. Δκπεηξηθνί ζπληειεζηέο γηα ηελ θαλνληθνπνίεζε δηαθφξσλ παξαδνρψλ ησλ ππνινγηζκψλ κε ην ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ ζε ζρέζε 
κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. 

Πεπίοδορ Ανέγεπζηρ Μνλνθαηνηθίεο Πνιπθαηνηθίεο 

 f3
* f3

** f3
*** f3

* f3
** f3

*** 
ππο1980 0,35 0,92 0,87 0,40 0,92 0,90 

μεηά1980 0,46 0,90 0,83 0,38 0,91 0,89 

Όλερ οι καηοικίερ 0,41 0,91 0,85 0,39 0,92 0,89 

 

4.4 πγθξηηηθή παξνπζίαζε απνηειεζκάηωλ 

Ζ αλάιπζε νινθιεξψλεηαη κε κηα ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δπν 

πξνζεγγίζεηο, δειαδή ηεο ππνινγηδφκελεο θαη πξαγκαηηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο απφ ηα ΠΔΑ 

(ελφηεηα 4.1) θαη ησλ δηνξζσηηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ (ελφηεηα 4.3) γηα 

ηελ εθηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο. Σα απνηειέζκαηα ζπλνςίδνληαη ζην 

ρήκα 13 γηα α) κνλνθαηνηθίεο, β) πνιπθαηνηθίεο θαη γ) θαηνηθίεο (φια ηα δεδνκέλα καδί). Γηα ηελ αλάιπζε 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα ηεο ππνινγηδφκελεο πξσηνγελνχο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο απφ ηα 

460.000 έγθπξα ΠΔΑ εθαξκφδνληαο ηνπο αλσηέξσ δηνξζσηηθνχο εκπεηξηθνχο ζπληειεζηέο (f1* & f1**) θαη 

(f3), γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηαλάισζεο. Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε ζχγθξηζε κε ηηο ζπζρεηίζεηο 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ ΠΔΑ (ελφηεηα 4.1) ζηα ζρήκαηα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δπν 

γξακκηθέο παιηλδξνκήζεηο, κηα κε βάζε ηα αλεπεμέξγαζηα δεδνκέλα ησλ ΠΔΑ θαη ε άιιε κε ηα 

επεμεξγαζκέλα (φπσο πξνέθπςαλ απφ ην ρήκα 4). Ζ εθηηκψκελε πξαγκαηηθή θαηαλάισζε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο εκπεηξηθνχο ζπληειεζηέο (f1) απφ ηελ αλάιπζε ησλ ΠΔΑ (ελφηεηα 4.1) εκθαλίδεηαη 

κε γθξη ζεκεία γηα ηα αλεπεμέξγαζηα δεδνκέλα (κε ηνπο ζπληειεζηέο f1*) θαη κε καχξα ζεκεία γηα ηα 

επεμεξγαζκέλα δεδνκέλα κε ηνπο ζπληειεζηέο f1**). Με ηνπο αληίζηνηρνπο ρξσκαηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο 

εκθαλίδνληαη θαη νη δπν πξνθχπηνπζεο εμηζψζεηο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη 
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θαη ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο δηνξζσηηθνχο εκπεηξηθνχο ζπληειεζηέο (f3) απφ ηελ έξεπλα 

πεδίνπ. 

 

 
(α) 

  

 

(β) 

  

 

(γ) 
ρήκα 13. πγθξηηηθή παξνπζίαζε ηεο ππνινγηδφκελεο θαη ηεο εθηηκψκελεο πξαγκαηηθήο εηήζηαο πξσηνγελνχο θαηαλάισζεο 
ελέξγεηαο (kWh/m

2
) ειιεληθψλ α) κνλνθαηνηθηψλ, β) πνιπθαηνηθηψλ, γ) θαηνηθηψλ. Με ιεπηή δηαθεθνκκέλε γξακκή παξνπζηάδεηαη ε 

γξακκηθή παιηλδξφκεζε πνπ πξνέθπςε απφ ηα αλεπεμέξγαζηα δεδνκέλα ησλ ΠΔΑ θαη κε έληνλε δηαθεθνκκέλε γξακκή ε 
ζπζρέηηζε πνπ πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ δεδνκέλσλ. Οη καζεκαηηθέο εμηζψζεηο απνδίδνπλ ην απιφ 
κνληέιν ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηαλάισζεο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ ππνινγηδφκελε κε 
ηνπο δηνξζσηηθνχο ζπληειεζηέο απφ ηελ αλάιπζε ησλ ΠΔΑ (f1* θαη f1**) θαη απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ (f3). 

Απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κεηαμχ ησλ δπν πξνζεγγίζεσλ, αλαδεηθλχεηαη ε βαζηθή ηδέα ηεο 

κεζνδνινγίαο πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηελ θαιχηεξε εθηίκεζε ηεο πξσηνγελνχο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. 
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Σα δεδνκέλα απφ ηα ΠΔΑ πεξηιακβάλνπλ πξαγκαηηθέο θαηαλαιψζεηο κηαο ζρεηηθά κεγάιεο 

πεξηφδνπ κε θαηαλαιψζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ρξνληθέο πεξηφδνπο αθφκε θαη 

πξνγελέζηεξεο απφ ην 2010. Σα αλεπεμέξγαζηα δεδνκέλα κε ηηο πξαγκαηηθέο θαηαλαιψζεηο 

απφ ηα ΠΔΑ παξνπζηάδνπλ κηα κεηαηφπηζε πξνο πςειφηεξεο ηηκέο. Σα επεμεξγαζκέλα 

δεδνκέλα κε ηηο πξαγκαηηθέο θαηαλαιψζεηο απφ ηα ΠΔΑ παξνπζηάδνπλ κηα πην ξεαιηζηηθή 

ζπκπεξηθνξά.  

Σα απνηειέζκαηα απφ ηηο πξνβιέςεηο πνπ έγηλαλ κε ηνπο δηνξζσηηθνχο εκπεηξηθνχο 

ζπληειεζηέο απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ είλαη πην ζπληεξεηηθά. Οπζηαζηηθά αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο 

πξφζθαηεο αληηδξάζεηο ησλ ρξεζηψλ κε ηελ δξακαηηθή κείσζε ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ηεο 

ζέξκαλζεο, ξχζκηζε ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο θαη πεξηνξηζκφ ηεο ζεξκαηλφκελεο 

επηθάλεηαο. 

Οη αλσηέξσ πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ φηη θαζνξίδνπλ ηα αθξαία φξηα γηα ηε 

δηαθχκαλζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηαλάισζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο ηεο 

πξαγκαηηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Ζ πην ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε (κε ην f3) κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο έλα θαηψηεξν φξην, ελψ ε πην ραιαξή πξνζέγγηζε (κε ην f1
*
) κπνξεί λα ζεσξεζεί 

σο έλα αλψηεξν φξην ηεο πηζαλήο δηαθχκαλζεο. 

 

Απαηηείηαη πξνζνρή ζηε δηφξζσζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηηο πξαγκαηηθέο θαηαλαιψζεηο πνπ 

εηζάγνληαη ζηα ΠΔΑ θαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξσηνγελνχο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηα ΠΔΑ. 

Ο έιεγρνο θαη ε δηφξζσζε ησλ ηηκψλ ζα κπνξνχζε λα γίλεη αλ είρε δνζεί, φπσο είρε δεηεζεί, 

πξφζβαζε ζηα πξσηνγελή δεδνκέλα ησλ ΠΔΑ.   
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5 Μνληέιν Κηηξηαθνύ Απνζέκαηνο  

Ζ ηππνινγία TABULA ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο, κέζσ 

ηνπ νπνίνπ κειεηήζεθαλ ζελάξηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

εζληθψλ ζηφρσλ ηνπ 2015, 2020 θαη 2030. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο αλάιπζεο ζελαξίσλ πξνο ηελ επίηεπμε ησλ 

κεζνπξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ εζληθψλ ζηφρσλ ην κνληέιν πνπ πηνζεηήζεθε πεξηιακβάλεη 24 

ηχπνπο θηηξίσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο ζε ηζάξηζκνπο ηχπνπο κε 

βάζε ην κέγεζνο (κνλνθαηνηθίεο-πνιπθαηνηθίεο), ηελ πεξίνδν αλέγεξζεο (πξηλ ην 1980, 1981-2010, 2011-

...) θαη ηελ θιηκαηηθή δψλε (Α, Β, Γ, Γ θαηά ΚΔΝΑΚ). Ζ επηινγή ησλ παξακέηξσλ ηαμηλφκεζεο επηηξέπεη 

ηελ νκαδνπνίεζε θηηξίσλ κε ελεξγεηαθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκπίπηνπλ ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ ήηαλ 

ζε ηζρχ θαηά ηελ πεξίνδν αλέγεξζήο ηνπο: πξηλ ην 1980 δελ ππήξρε θαλνληζκφο ζεξκνκφλσζεο, 1981-

2010 εθαξκνγή ηνπ πξψηνπ Καλνληζκνχ ζεξκνκφλσζεο (ΚΘΚ) θαη κεηά ην 2011 εθαξκνγή ηνπ 

Καλνληζκνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ (ΚΔΝΑΚ) γηα ηα λέα θηίξηα. 

 

Δπηπξφζζεηα, έρνπλ ιεθζεί ππφςε δηαθνξεηηθά επίπεδα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ δηάθνξνπο βαζκνχο 

αλαθαίληζεο ησλ θηηξίσλ θάζε ηχπνπ, ηφζν ζε φηη αθνξά ζην θέιπθνο, φζν θαη ζηα ζπζηήκαηα. 

πγθεθξηκέλα: γηα ην θέιπθνο ε δηαθξηηνπνίεζε πεξηιακβάλεη ηέζζεξα επίπεδα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

ηζάξηζκεο θαηεγνξίεο κε βάζε ην βαζκφ ζεξκνκφλσζεο:  

 

Δπίπεδν „0‟ Υσξίο κφλσζε 

Δπίπεδν „1‟ Μφλσζε θαηά ΚΘΚ 

Δπίπεδν „2‟ Μφλσζε θαηά ΚΔΝΑΚ (Λεπηνκέξεηεο ζηελ παξάγξαθν 5.1.1) 

Δπίπεδν „3‟ Μφλσζε θαηά ΚΔΝΑΚ+ (Τπνζεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ επηπέδνπ ΝΕΔΒ. Λεπηνκέξεηεο ζηελ 

παξάγξαθν 5.3)  

Μέρξη ηα κέζα ηνπ 2015, νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηα Διιεληθά θηίξηα ζρεδόλ κεδεληθήο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο (NZEB) δελ έρνπλ επίζεκα θαζνξηζηεί.  

„Οκνηα, ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ρψξσλ ζε θάζε δψλε θαη πεξίνδν νκαδνπνηήζεθαλ αλά θαχζηκν. 

Δηδηθφηεξα, γηα ηα ζπζηήκαηα πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ θαη ειεθηξηζκνχ ηαμηλνκήζεθαλ ζε ηξία 

επίπεδα κε βάζε ηηο ππάξρνπζεο ηερλνινγίεο: 

 

Δπίπεδν „0‟ πκβαηηθά ζπζηήκαηα ρακειψλ απνδφζεσλ (πκβαηηθνί ιέβεηεο, παιαηέο αληιίεο 

ζεξκόηεηαο, αεξόζεξκα, θαινξηθέξ ιαδηνύ,ζόκπεο, ηδάθηα) 

 
Δπίπεδν „1‟ πζηήκαηα πνπ ζπλεζίδνληαη ζηα λέα θηίξηα κε βάζε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηεο 

αγνξάο (Λέβεηεο ζπκπύθλσζεο, αλιίεο ζεξκόηεηαο πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ) 

 
Δπίπεδν „2‟ πζηήκαηα πςειψλ απνδφζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη νηη ζα επηθξαηήζνπλ ζην κέιινλ. 

(Καπζηήξεο/ιέβεηεο πεηξειαίνπ ή θπζηθνύ αεξίνπ πςειώλ επηδόζεσλ θαη αληιίεο ζεξκόηεηαο 

ρακειώλ ζεξκνθξαζηώλ ή γεσζεξκηθέο αληιίεο ζε ζπλδπαζκό κε ελδνδαπέδην ζύζηεκα 

ζέξκαλζεο ρώξσλ).  

ηα επίπεδα „1‟ θαη „2‟ ηα ζπζηήκαηα εμεηάδνληαη κεκνλσκέλα ή ζε ζπλδπαζκφ κε ειηαθά γηα θάιπςε 

100% ησλ αλαγθψλ γηα ζέξκαλζε ΕΝΥ θαη κέξνπο ηεο ζέξκαλζεο ρψξσλ φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ. 

 

Γηα ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ΕΝΥ νξίζηεθαλ ηξία επίπεδα κε βάζε ηε ζπκκεηνρή ΑΠΔ ζηελ παξαγσγή 

ζεξκφηεηαο. 

 

Δπίπεδν „0‟ πκβαηηθά ζπζηήκαηα (ρσξίο ειηαθά ή κε 2.5 m
2
 ζπιιέθηε αλά δηακέξηζκα) 

Δπίπεδν „1‟ Κάιπςε 60% ησλ αλαγθψλ γηα ζέξκαλζε ΕΝΥ απφ ειηαθά θαη ην ππφινηπν κε 

ζπζηήκαηα πςειήο απφδνζεο. Γηα εθεδξηθφ ζχζηεκα (φπνπ ρξεηάδεηαη) ρξεζηκνπνηείηαη 

ην θεληξηθφ ζχζηεκα ζέξκαλζεο ρψξσλ, ην νπνίν είλαη επηπέδνπ „1‟. 



29 
 

Δπίπεδν „2‟ Κάιπςε 100% ησλ αλαγθψλ γηα ζέξκαλζε ΕΝΥ θαη κέξνπο ηεο ζέξκαλζεο ρψξσλ, 
φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ. Γηα εθεδξηθφ ζχζηεκα (φπνπ ρξεηάδεηαη) ρξεζηκνπνηείηαη ην 
θεληξηθφ ζχζηεκα ζέξκαλζεο ρψξσλ, ην νπνίν είλαη πςειψλ επηδφζεσλ (επηπέδνπ „2‟). 

 

Ζ θαηαλνκή ησλ θηηξίσλ ζηα παξαπάλσ επίπεδα πξνζδηνξίζηεθε κεηά απφ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ παξαρψξεζε ε ΔΛΣΑΣ ζην ΔΑΑ θαη αθνξνχλ ζηελ «Έξεπλα θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 

ζηα λνηθνθπξηά». Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο δίλνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.1. 

 

Σν παξαπάλσ κνληέιν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο (ζελάξην 

αλαθνξάο) πνπ αθνξά ζην έηνο 2012 θαη πεξηιακβάλεη δείθηεο παξαθνινχζεζεο (state indicators) φπσο: 

 

 πλνιηθέο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο γηα ζέξκαλζε ρψξσλ θαη ΕΝΥ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

απσιεηψλ ζηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο θαη εθπνκπήο) 

 πλνιηθέο εθπνκπέο CO2  

 Σειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζπλνιηθά θαη αλά θαχζηκν 

 

Οη ππνινγηζκνί έγηλαλ κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ θαη πξνζαξκνγή ησλ ππνινγηζκψλ κε 
ελζσκάησζε ησλ δηνξζσηηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ έρνπλ ζπδεηεζεί ζην θεθ.4. Ζ επηβεβαίσζε ησλ 
εθηηκήζεσλ ηνπ κνληέινπ έγηλε ζπγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο 
ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο (EUROSTAT) γηα ην 2012. ηε ζπλέρεηα ην κνληέιν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 
αλάιπζε ζελαξίσλ γηα ηελ πεξίνδν 2012-2030 θαη εμεηάζηεθε θαηά πφζν νη εζληθνί ζηφρνη γηα ηα έηε 
2020 θαη 2030 είλαη εθηθηνί.  

 

5.1 Γείθηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηνλ νηθηαθό ηνκέα (state indicators) 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ έρεη αλαθνηλψζεη ε ΔΛΣΑΣ (Ννέκβξηνο 2014), ην θηηξηαθφ απφζεκα ηνπ 
2012 απνηειείηαη απφ 6.352.521 θαλνληθέο θαηνηθίεο κε ζπλνιηθή επηθάλεηα 486,298,909 m

2
 (Πίλαθαο 4). 

Απφ ην ζχλνιν απηφ κφλν νη 4.122.088 θαηνηθνχληαη. Έλα πνζνζηφ 55% βξίζθεηαη ζε θηίξηα 
κνλνθαηνηθηψλ/δηπινθαηνηθηψλ θαη ην ππφινηπν βξίζθεηαη ζε πνιπθαηνηθίεο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο θηηξίσλ 
θαηνηθίαο αλέξρεηαη ζε 2.534.177 θηίξηα, 62% ησλ νπνίσλ έρνπλ έηνο αλέγεξζεο πξν ηνπ 1980 ελψ ηα 
λέα θηίξηα πνπ έρνπλ αλεγεξζεί κεηά ην 2011 ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΚΔΝΑΚ είλαη κφλν ην 
0.03% επί ηνπ ζπλφινπ. 
 
Πίλαθαο 4. Βαζηθά ζηνηρεία θηηξηαθνχ απνζέκαηνο θαηνηθηψλ (2012). 

 

χλνιν 
Παιαηέο θαηνηθίεο 

(...-1980) 

Νέεο θαηνηθίεο  

(2011-2012) 

bs2012|2012 bs..1980|2012 bs2011-2012|2012 

Αξηζκφο θηηξίσλ  2.534.177 1.566.309 717 

Αξηζκφο θαηνηθηψλ 6.352.521 3.528.150  2.013 

πλνιηθή επηθάλεηα [m²] 486.298.909 208.283.396 237.589 

Αξηζκφο θαηνηθεκέλσλ θαηνηθηψλ 4.122.088 2.266.156  

πλνιηθή επηθ. θαηνηθεκέλσλ [m²] 399.619.569 174.750.145  

Πεγέο  ΔΛΣΑΣ: Απνγξαθή 2011 θαη ηαηηζηηθή Οηθνδνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο 

 
Σν 2011-2012 ε ΔΛΣΑΣ δηεμήγε ηελ παλειιήληα «Έξεπλα θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηα λνηθνθπξηά» θαηά 
ηελ νπνία ζπιιέρζεθαλ ζηνηρεία απφ 3553 λνηθνθπξηά. ηνπο Πίλαθεο 5 θαη 6 ζπλνςίδνληαη ηα 
απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο, πνπ παξαρψξεζε ε 
ΔΛΣΑΣ ζην ΔΑΑ. Σα απνηειέζκαηα πνπ παξαηίζεληαη αθνξνχλ ζην θηηξηαθφ απφζεκα ηνπ 2012 θαη ζε 
ππννκάδεο ηνπ (κνλνθαηνηθίεο/πνιπθαηνηθίεο) ηφζν γηα ην ζχλνιν ησλ θαηνηθηψλ ηνπ δείγκαηνο, φζν θαη 
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γηα εθείλεο πνπ έρνπλ αλεγεξζεί πξηλ ην 1980, νη νπνίεο απνηεινχλ ηα παιαηά θηίξηα φπνπ εκθαλίδεηαη ην 
κεγαιχηεξν δπλακηθφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 
 
Πίλαθαο 5. Υαξαθηεξηζηηθά θειύθνπο θαηνηθηψλ ζην ζχλνιν ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο 2012 (BS2012). Σα πνζνζηά αλαθέξνληαη ζε 
αξηζκφ θαηνηθηψλ (Γεδνκέλα ΔΛΣΑΣ, έξεπλα «Καηαλάισζε Δλέξγεηαο ζηα Ννηθνθπξηά» - αλάιπζε ΔΑΑ). 

Δπίπεδα κόλωζεο θειύθνπο  
Κηηξηαθό απόζεκα Μνλνθαηνηθίεο Πνιπθαηνηθίεο 

ύλνιν ..1980 ύλνιν ..1980 ύλνιν ..1980 

Τοίτοι     

Δπίπεδν 0 Υσξίο κφλσζε 66.00% 90.05% 71.15% 90.56% 61.27% 89.58% 

Δπίπεδν 1 Μφλσζε (θαηά ΚΘΚ) 34.00% 9.95% 28.85% 9.44% 38.73% 10.42% 

Δπίπεδν 2 Μφλσζε (θαηά ΚΔΝΑΚ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Δπίπεδν 3 Μφλσζε (θαηά ΝΕΔΒ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Σηέγες / Γώμαηα    

Δπίπεδν 0 Υσξίο κφλσζε 64.80% 77.63% 68,57% 80.00% 52,21% 67.02% 

Δπίπεδν 1 Μφλσζε (θαηά ΚΘΚ) 35.20% 22.37% 31.43% 20.00% 47.79% 32.98% 

Δπίπεδν 2 Μφλσζε (θαηά ΚΔΝΑΚ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Δπίπεδν 3 Μφλσζε (θαηά ΝΕΔΒ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Γάπεδα    

Δπίπεδν 0 Υσξίο κφλσζε 98.04% 99.55% 99.20% 99.67% 95.91% 99.29% 

Δπίπεδν 1 Μφλσζε (θαηά ΚΘΚ) 1.96% 0.45% 0.80% 0.33% 4.09% 0.71% 

Δπίπεδν 2 Μφλσζε (θαηά ΚΔΝΑΚ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Δπίπεδν 3 Μφλσζε (θαηά ΝΕΔΒ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Παράθσρα    

Δπίπεδν 0 Μνλά ηδάκηα 52.92% 66.73% 58.92% 70.27% 47.40% 62.93% 

Δπίπεδν 1 Γηπιά ηδάκηα (θαηά ΚΘΚ)  47.08% 33.27% 41.08% 29.73% 52.60% 37.07% 

Δπίπεδν 2 Γπιά ηδάκηα (θαηά ΚΔΝΑΚ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Δπίπεδν 3 Γηπιά ηδάκηα (θαηά ΝΕΔΒ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 
 
Πίλαθαο 6α. Υαξαθηεξηζηηθά ζπζηεκάηωλ ζέξκαλζεο ρώξωλ θαηνηθηψλ ζην ζχλνιν ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο 2012 (BS2012). Σα 
πνζνζηά αλαθέξνληαη ζε αξηζκφ θαηνηθηψλ (Γεδνκέλα ΔΛΣΑΣ, έξεπλα «Καηαλάισζε Δλέξγεηαο ζηα Ννηθνθπξηά» - αλάιπζε ΔΑΑ). 

Θέξκαλζε ρώξωλ 
ύλνιν Μνλνθαηνηθίεο Πνιπθαηνηθίεο 

ύλνιν ..1980 ύλνιν ..1980 ύλνιν ..1980 

Θεξκαίλνληαη 98.94% 98.88% 98.77% 98.92% 99.09% 98.84% 

Γελ ζεξκαίλνληαη 1.06% 1.12 1.23% 1.78% 0.91% 1.16% 

Κεληξηθή ζέξκαλζε 46.48% 41.08% 28.55% 25.34% 62.93% 58.10% 

Σνπηθή ζέξκαλζε  52.80% 58.26% 71.07% 74.11% 36.04% 41.12% 

Σειεζέξκαλζε 0.72% 0.66% 0.38% 0.55% 1.03% 0.78% 
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Καύζηκα    

Πεηξέιαην 62.41% 57.64% 56,86% 51.96% 67.51% 63.79% 

Φπζηθφ αέξην 7.61% 8.02% 1.37% 1.73% 13.33% 14.82% 

Ζιεθηξηζκφο 11.66% 13.30% 10.29% 11.53% 12.93% 15.20% 

Καπζφμπια 15.33% 17.50% 28.24% 31.06% 3.49% 2.85% 

Σειεζέξκαλζε 0.72% 0.66% 0.37% 0.55% 1.03% 0.78% 

Άιιν (θάξβνπλν, 
πγξαέξην,θεξνδίλε) 

2.27% 2.88% 2.87% 3.17% 1.72% 2.56% 

πζη. παξαγωγήο ζεξκόηεηαο     

Καπζηήξεο/ιέβεηεο (φια ηα 
θαχζηκα) 

68.82% 62.95% 55.76% 49.08% 80.38% 77.48% 

Δπίπεδν 0 
πκβαηηθνί ιέβεηεο 
άλσ ησλ 10 εηψλ) 

59.16% 63.12% 57.26% 61.12% 60,37% 64.54% 

Δπίπεδν 1 

Λέβεηεο 
ζπκπχθλσζεο 
πςειήο ζεξκ/ζίαο; ή 
ζπκβαηηθνί <10 εηψλ 

40.84% 36.88% 42.74% 38.88% 39,63% 35.46% 

Δπίπεδν 2 
Λέβεηεο 
ζπκπχθλσζεο 
ρακειήο ζεξκ/ζίαο 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Αληιίεο ζεξκφηεηαο 5.28% 5.92% 4.57% 4.63% 5.92% 7.27% 

Δπίπεδν 0 
Split units, παιαηέο 
αληιίεο άλσ ησλ10 
εηψλ 

21.89% 24.58% 18.84% 22.29% 24.00% 25.71% 

Δπίπεδν 1 
Split units, Αληιίεο 
πςειήο ζεξκ/ζίαο ή 
ζπκβαηηθέο<10 εηψλ 

78.11% 75.42% 81.16% 77.08% 76.00% 74.29% 

Δπίπεδν 2 
Αληιίεο ρακειήο 
ζεξκ/ζηαο, 
γεσζεξκηθέο αληιίεο  

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Φνξεηά ειεθηξηθά ζπζηήκαηα 6.81% 8.00% 6.29% 7.62% 7.26% 8.38% 

Σδάθηα  14.29% 16.72% 26.95% 30.18% 3.05% 2.63% 

φκπεο 4.07% 5.72% 6.03% 7.91% 2.34% 3.43% 

Άιιν 0.73% 0.69% 0.40% 0.58% 1.05% 0.81% 

 
Πίλαθαο 6β. Υαξαθηεξηζηηθά ζπζηεκάηωλ ζέξκαλζεο δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο θαηνηθηψλ ζην ζχλνιν ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο 
2012 (BS2012). Σα πνζνζηά αλαθέξνληαη ζε αξηζκφ θαηνηθηψλ (Γεδνκέλα ΔΛΣΑΣ, έξεπλα «Καηαλάισζε Δλέξγεηαο ζηα 
Ννηθνθπξηά» - αλάιπζε ΔΑΑ). 

Θέξκαλζε ZNX 
ύλνιν Μνλνθαηνηθίεο Πνιπθαηνηθίεο 

ύλνιν ..1980 ύλνιν ..1980 ύλνιν ..1980 

Καύζηκα  

Πεηξέιαην 30.07% 20.95% 39.15% 30.73% 22.18% 11.36% 

Φπζηθφ αέξην 4.18% 4.05% 1.42% 1.76% 6.57% 6.30% 

Ζιεθηξηζκφο 62.53% 72.26% 53.91% 62.72% 70.02% 81.60% 

Άιιν  
(ζπκπεξηι. ε ηειεζέξκαλζε) 

3.22% 2.74% 5.52% 4.79% 1.23% 0.74% 

πζηήκαηα παξαγωγήο 
ζεξκόηεηαο  
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Κεληξηθά ζπζηήκαηα (φια ηα 
θαχζηκα) ρσξίο ειηαθά 

14.05% 11.20% 17.32% 15.64% 11.12% 6.60% 

Αλεμάξηεηα ζπζηήκαηα 48.04% 58.16% 39.43% 47.49% 55.70% 69.26% 

Αλεμάξηεηνη ειεθηξηθνί 
ζεξκνζίθσλεο 

95.75% 96.10% 99.02% 99.00% 93.69% 94.03% 

Θεξκνζίθσλεο θπζηθνύ αεξίνπ 3.23% 3.24% 0.49% 0.40% 4.96% 5.26% 

Σειεζέξκαλζε 1.01% 0.66% 0.49% 0.60% 1.34% 0.71% 

Ζιηαθνί ζπιιέθηεο 37.92% 30.63% 43.25% 36.87% 33.18% 24.14% 

Αλεμάξηεηνη 69.48% 73.50% 63.23% 67.10% 76.74% 83.67% 

ύλδεζε κε ην θεληξ. ζύζηεκα 
ζεξκ/ζεο 

30.52% 26.50% 36.77% 32.90% 23.26% 16.33% 

 
Με βάζε ηηο ζπρλφηεηεο εκθάληζεο δηαθφξσλ ηχπσλ θαηαζθεπήο θειχθνπο θαη εγθαηεζηεκέλσλ 
ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, θαζνξίζηεθαλ λέα ηππηθά 
θηίξηα γηα ηελ ηππνινγία TABULA, ψζηε λα πεξηγξάθεηαη αληηπξνζσπεπηηθά ην θηηξηαθφ απφζεκα κέρξη ην 
2010 γηα ην έηνο 2012 (BS…2010|2012). ηνλ Πίλαθα 7 δίλεηαη ην ηζνδχγην θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηνλ 
νηθηαθφ ηνκέα απφ ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο EUROSTAT. 
 
Πίλαθαο 7. Ηζνδχγην ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο (κεηξήζεηο, kΣΗΠ/έηνο). 

 
 

χλνιν νηθηαθνχ ηνκέα 2012 

Όιεο νη ηειηθέο 
ρξήζεηο (πεξηι. 

ελέξγεηα απν ειηαθά 

Όιεο νη ηειηθέο 
ρξήζεηο (ρσξίο 

ελέξγεηα απν ειηαθά) 

Μφλν ζέξκαλζε ρψξσλ & 
ΕΝΥ-(ρσξίο ελέξγεηα απφ 

ειηαθά) 

Σειεζέξκαλζε 45 45 45 

Φπζηθφ Αέξην 310 310 310 

Πεηξέιαην 1914 1914 1914 

Καπζφμπια 909 909 909 

Ζιεθηξηζκφο 1639 1639 203 
(*)

 

Ζιηαθά 225 -- -- 

ύλνιν 5042 4817 3381 
 εκ: (*) ζεσξήζεθε φηη ε ζέξκαλζε ρψξσλ θαη ΕΝΥ απνηεινχλ ην 12.4% ηεο ζπλνιηθήο 

ηειηθήο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα 

Πεγέο  EUROSTAT Balance Sheets, 2011 (ed,2013) 

 
 

5.1.1 Υαξαθηεξηζηηθά λέωλ θηηξίωλ θαηνηθίαο  

ηελ πεξίπησζε ησλ θηηξίσλ ηεο πξφζθαηεο πεξηφδνπ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΚΔΝΑΚ δελ ππάξρνπλ 
αθφκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Γηα ην ιφγν απηφ ζεσξήζεθαλ ηξείο ελαιιαθηηθέο εθδνρέο (α, β, γ) νη νπνίεο 
πξνθχπηνπλ κε ζπδπαζκφ ησλ απαηηήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ ΚΔΝΑΚ γηα ην θηηξηαθφ θέιπθνο ζε 
θάζε θιηκαηηθή δψλε κε ηα ηξία επηθξαηέζηεξα ζπζηήκαηα πνπ απαληψληαη ζπρλφηεξα ζηηο Ζ/Μ 
εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο ησλ λέσλ θαηνηθηψλ. πγθεθξηκέλα:  

- Δθδνρή „α‟: πζηήκαηα πεηξειαίνπ,  

- Δθδνρή „β‟: Ζιεθηξηθά ζπζηήκαηα (αληιίεο ζεξκφηεηαο), θαη  

- Δθδνρή „γ‟: πζηήκαηα θπζηθνχ αεξίνπ. Πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο θιηκαηηθέο δψλεο Β θαη Γ φπνπ 

ππάξρεη εθηεηακέλν δίθηπν. 

Γηα θαζεκία απφ ηηο παξαπάλσ εθδνρέο νη ηηκέο ησλ ζεξκνθπζηθψλ ηδηνηήησλ αιιά θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ιακβάλνληαη ίζεο κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ θηηξίνπ 

αλαθνξάο. 
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5.2 Βαζηθό ζελάξην - Απνηειέζκαηα 

ηνλ Πίλαθα 8 ζπλνςίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ πνπ έγηλαλ κε ην ινγηζκηθφ ΣΔΔ-
ΚΔΝΑΚ θαη αθνξνχλ ζηηο εθπνκπέο CO2 θαη ηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε ρψξσλ θαη 
ΕΝΥ ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα γηα ην έηνο αλαθνξάο (2012) θαη αληηπαξαβάιινληαη κε ηα αληίζηνηρα επίζεκα 
ζηνηρεία απφ ηε EUROSTAT [EU 2014.v3]. 

Πίλαθαο 8. πγθξηηηθή παξνπζίαζε ππνινγηδφκελσλ θαη επίζεκσλ ηηκψλ [EU 2014.v3] γηα εθπνκπέο CO2 θαη ηειηθή θαηαλάισζε 
ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε ρψξσλ θαη ΕΝΥ ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα (έηνο 2012 - ζελάξην αλαθνξάο)  

 EUROSTAT 
Μνληέιν θηηξηαθνύ απνζέκαηνο (πξνζαξκνζκέλν) 

f1*  f1** f2 (f1**, f2)average 

CO2 (Mt) 9.4 21.9 11.4 6.3 8.9 

Σειηθή θαηαλάιωζε ελέξγεηαο 
(ktoe, ζέξκαλζε ρώξωλ & ΕΝΥ) 

3,381 8,170 4,534 2,258 3,396 

Απφ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ππνινγηδφκελεο θαη ηηο αληίζηνηρεο επίζεκεο (πξαγκαηηθέο) ηηκέο 
πξνθχπηεη νηη νη ηειεπηαίεο βξίζθνληαη αλάκεζα ζηηο ππνινγηδφκελεο κε ζπληειεζηέο πξνζαξκνγήο f1

**
 

θαη f2. Σν γεγνλφο απηφ είλαη αλακελφκελν, αθνχ, φπσο έρεη ζπδεηεζεί ζηελ παξάγξαθν 4, νη ηηκέο πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ πξνζαξκνγή κέζσ ησλ ζπληειεζηψλ f1

**
 εθθξάδνπλ έλα κέζν φξην ζηε γεληθή ηάζε ηεο 

πξαγκαηηθήο ρξήζεο ελέξγεηαο, ελψ φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζπληειεζηέο πξνζαξκνγήο f1
*
 νη ηηκέο πνπ 

πξνθχπηνπλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ην αλψηεξν φξην πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ αιιαγή ζηελ 
ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ησλ ελνίθσλ φηαλ ε ρψξα ζα βγαίλεη απφ ηελ πεξίνδν νηθνλνκηθήο χθεζεο. 
Αληίζεηα, νη ηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ ζπληειεζηψλ f2 κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ην 
θαηψηεξν φξην, ην νπνίν αληαλαθιά ηελ πξφζθαηε αιιαγή ζηελ ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ησλ ελνίθσλ, 
πνπ ππφ ηελ πίεζε ησλ ζπλζεθψλ νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε ρψξα, αλαγθάδνληαη λα ζπζηάζνπλ ηε ζεξκηθή 
άλεζε ζηηο θαηνηθίεο ηνπο.  

Ο κέζνο φξνο ησλ ππνινγηζκψλ, (f1
**
,f2)average, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ζπληειεζηέο πξνζαξκνγήο f1

**
 θαη 

f2, πξνζεγγίδεη θαιχηεξα ηηο αληίζηνηρεο επίζεκεο ηηκέο θαη ζεσξείηαη σο πην αληηπξνζσπεπηηθφο γηα ηελ 
παξνχζα θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα αιιά θαη γηα ηηο γεληθέο ηάζεηο πξνο ην 2020 θαη εθεμήο, ελφζσ δηαξθεί 
ε πεξίνδνο νηθνλνκηθήο χθεζεο ζηε ρψξα.  

ηελ αλάιπζε ζελαξίσλ πνπ αθνινπζεί ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη αληηζηνηρνχλ ζην κέζν 
φξν ησλ ηηκψλ πνπ ππνινγίδνληαη κε ρξήζε ησλ ζπληειεζηψλ πξνζαξκνγήο f1

*
θαη f2. 

 

5.3 Δζληθνί ζηόρνη 

Ζ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηα ειιεληθά θηίξηα ην 2012 ήηαλ πεξίπνπ 42% ηεο ζπλνιηθήο ηειηθήο 
θαηαλάισζεο ή 7,3 ΜΣΗΠ (84900 GWh) ζχκθσλα κε ηα πην πξφζθαηα

2
 δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηελ 

πεξίνδν ηεο παξνχζαο πηινηηθήο κειέηεο, απφ 20% ην 1980, 26% ην 1990 θαη 32% ην 2000 (ρήκα 14). 
Πεξίπνπ 5,04 ΜΣΗΠ ή 58615 GWh θαηαλαιψζεθαλ ζηα θηίξηα θαηνηθηψλ (69%) θαη 2,23 ΜΣΗΠ ή 25935 
GWh ζηα θηίξηα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα (31%), εθηφο γεσξγηθψλ ρξήζεσλ. Δηδηθφηεξα, ηα Διιεληθά θηίξηα 
θαηαλαιψλνπλ πεξίπνπ ην 72% (37% ν νηθηαθφο ηνκέαο) ηεο ηειηθά δηαζέζηκεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 
ζπκβάιινπλ θαηά πεξίπνπ 47% ζηηο ζπλνιηθέο εθπνκπέο CO2. 

 

Οη εζληθνί ζηφρνη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πεξηγξάθνληαη ζηνλ Ν.3855/2010 ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο 

Δπξσπατθήο Οδεγίαο 2006/32/ΔΚ (ΦΔΚ Α, 95, 23-06-2010) θαη ζηα εζληθά ζρέδηα δξάζεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο αλ θαη κπνξεί λα ππάξμνπλ δηαθνξνπνηήζεηο κε ηελ ελζσκάησζε ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο 

2012/27/ΔΔ ζηελ εζληθή λνκνζεζία. 

                                                
2
 Σν 2013, ε ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηα ειιεληθά θηίξηα ήηαλ 5,6 ΜΣΗΠ ή 37% ηεο ζπλνιηθήο, απφ ηελ νπνία 

3,8 ΜΣΗΠ (25%) γηα ηνλ νηθηαθφ ηνκέα θαη 1,8 ΜΣΗΠ (12%) γηα ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα. 
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Tν κεξίδην ησλ ΑΠΔ ζηε ζπλνιηθή παξαγσγή ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα ήηαλ 15% γηα ην 2013, ελψ ν 

ζηφρνο γηα ην 2020 είλαη 18% (ή 20% ζχκθσλα κε ηνλ Ν.3851/2010). 

 

 
ρήκα 14. πλνιηθή ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα θαη γηα ηνλ ηνκέα ησλ θηηξίσλ, γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1990-2013. 

 

 α) Δζληθνί ζηόρνη γηα ην 2020 

 

 

χκθσλα κε ηνπο Δπξωπαϊθνύο & εζληθνύο ζηόρνπο ηνπ 20-20-20, πξνβιέπεηαη: 

 20% κείωζε ηωλ εθπνκπώλ αεξίωλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε έηνο βάζεο ην 1990, θαη 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ ειεθηξνπαξαγσγή & ηελ βαξηά βηνκεραλία πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζην χζηεκα Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ (ΔΓΔ) ηεο ΔΔ πνπ εθαξκφδεηαη 

απφ ην 2013, ν ζηφρνο είλαη 21% κείσζε ζε ζρέζε κε ην 2005, ελψ γηα ηνπο ηνκείο 

έμσ απφ ην ΔΓΔ, φπσο είλαη ν νηθηαθόο ηνκέαο, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε γηα ηνλ 

επηκεξηζκφ ησλ πξνζπαζεηψλ ζηα θξάηε κέιε, ζηελ Διιάδα ε κείσζε πξέπεη λα είλαη 

4% ζε ζρέζε κε ην 2005 (ν ζπλνιηθφο ζηφρνο είλαη κείσζε θαηά 10% ησλ εθπνκπψλ 

ζε επίπεδν ΔΔ ην 2020 ζε ζχγθξηζε κε ην 2005),  

 20% πνζνζηφ δηείζδπζεο ηωλ ΑΠΔ ζηελ αθαζάξηζηε ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

ηεο ΔΔ (απφ 12,5% ην 2010 θαη 15% ην 2013) φπνπ ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή 

Οδεγία γηα ηηο ΑΠΔ (2009/28/ΔΚ) εμεηδηθεχεηαη γηα ηελ Διιάδα ζε 18% κεξίδην απφ 

ΑΠΔ ζηελ αθαζάξηζηε ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη κε ηνλ Ν.3851/2010 ην 

πνζνζηφ πξνζδηνξίζηεθε ζε 20% (απφ 6,9% ην 2005 θαη ζρεδφλ δηπιάζην απφ ην 

2010 πνπ ήηαλ 9,8% , ελψ ην 2013 έθηαζε ην 15%) 

 20% εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο σο Δπξσπατθφο κέζνο φξνο. Ο ζηφρνο απηφο 

εμεηδηθεχεηαη ζηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2012/27/ΔΔ σο αλψηεξν φξην 1474 ΜΣΗΠ 

(πξσηνγελνχο) ή 1078 ΜΣΗΠ (ηειηθήο) θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Με ην εζληθφ ζρέδην 

δξάζεο 2012 ζηελ Διιάδα πξνζδηνξίζηεθε σο ελδεηθηηθφο ζηφρνο 20,5 ΜΣΗΠ γηα ηελ 

ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη 27,1 ΜΣΗΠ γηα ηελ πξσηνγελή θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο, νη νπνίνη φκσο αλαπξνζαξκφζηεθαλ φπσο αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

ηα πιαίζηα ηεο πηινηηθήο κειέηεο, έγηλε ε παξαδνρή φηη ν ζηόρνο γηα ην 2020 ζρεηηθά 

κε ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 ζα αληηζηνηρεί ζε κείσζε θαηά 20% ησλ εθπνκπψλ 

ηνπ νηθηαθνχ ηνκέα γηα ην 1990 θαη πξνζδηνξίδεηαη ζε: 

 Δθπνκπέο CO2: 5,1 Mt  
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χκθσλα κε ην εζληθφ ζρέδην δξάζεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο (ΔΓΔΑ) γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ ζηφρσλ βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο γηα ην 2020 ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο 

Οδεγίαο 2012/27/ΔΔ πνπ ππέβαιε ην ΤΠΔΚΑ ζηελ ΔΔ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014, 

επηθαηξνπνηήζεθε ν εζληθφο ζηφρνο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. ην ΔΓEΑ 2014 πξνζδηνξίδεηαη 

φηη  

 Ζ ζπλνιηθή εμνηθνλόκεζε ηειηθήο ελέξγεηαο γηα ην 2012 εθηηκάηαη ζε 8,7 TWh ή 0,75 

ΜΣΗΠ (γηα ηελ πεξίνδν 2007-2012), εθ ηεο νπνίαο 0,8 TWh ή 0,07 ΜΣΗΠ ζηνλ νηθηαθό 

ηνκέα, 7,3 TWh ή 0,63 ΜΣΗΠ ζηηο κεηαθνξέο θαη 0,6 TWh ή 0,06 ΜΣΗΠ ζηνλ ηξηηνγελή 

ηνκέα, ελψ ε ζπλνιηθή εμνηθνλόκεζε πξωηνγελνύο ελέξγεηαο εθηηκάηαη ζε 11,2 TWh 

ή 0,96 ΜΣΗΠ  

 Ο λένο εζληθόο ζηόρνο γηα ην 2020 δηακνξθψζεθε ζε 18,4 ΜΣΗΠ (214 TWh) ηειηθή 

θαηαλάιωζε ελέξγεηαο θαη 24,7 ΜΣΗΠ (287,3 TWh) πξωηνγελή θαηαλάιωζε 

ελέξγεηαο 

 Ο λένο εζληθόο ζηόρνο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 

δηακνξθψζεθε ζσξεπηηθά ζε ~3,33 ΜΣΗΠ (38,8 TWh) δειαδή πεξίπνπ ην 19,3% ηεο 

ζπλνιηθήο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ην 2012 ζηελ Διιάδα, κε ζχλνιν λέσλ 

εηήζησλ εμνηθνλνκήζεσλ ίζν κε 902,1 kΣΗΠ (10,5 TWh) ην 2020 (Πίλαθαο 9). 

 

Πίλαθαο 9. ηφρνη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020  

(ΤΠΔΚΑ, Δζληθφ ρέδην Γξάζεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο, Γεθ. 2014)  

 

Ζ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο βάζεη ηεο νπνίαο πξνζδηνξίδεηαη ν ζηφρνο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζην άξζξν 7, παξ. 1 θαη 2 ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο 2012/27/ΔΔ είλαη ν κέζνο 

φξνο ηεο πεξηφδνπ 2010, 2011 θαη 2012 θαη αλέξρεηαη ζε 10.023 kΣΗΠ (116,6 TWh). Ο ζηφρνο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 πξνθχπηεη εθαξκφδνληαο ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο (10.023 kΣΗΠ) ηνλ θιηκαθσηφ ξπζκφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο (1% ηα έηε 2014 θαη 2015, 1,25% 

ηα έηε 2016 θαη 2017 θαη 1,5% ηα έηε 2018, 2019 θαη 2020). χκθσλα κε ην ζρέδην, ν θηηξηαθφο ηνκέαο 

αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη θαηά 58% ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Γηα ηηο 

θαηνηθίεο,φπνπ ζηνρεχνπλ θπξίσο ηα δηάθνξα κέηξα πνιηηηθήο,ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ππνινγίδεηαη ίζε 

κε πεξίπνπ 523 kΣΗΠ (6,1 TWh) ην έηνο 2020 

Σα κέηξα πνπ πξνβιέπεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα θαηά ηελ πεξίνδν 2011-2020 

παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 10. πλνιηθά, πξνβιέπεηαη φηη 360.000 θαηνηθίεο ζα 

αλαβαζκηζηνχλ ελεξγεηαθά κέρξη ην 2020, απφ ηηο νπνίεο πεξίπνπ 41.000 θαηνηθίεο είραλ νινθιεξψζεη 

ζηα ηέιε ηνπ 2014 θαη ηελ δεχηεξε επηζεψξεζε ζηα πιαίζηα ηνπ ηξέρνληνο πξνγξάκκαηνο 

«Δμνηθνλφκεζε θαη‟ νίθνλ». 
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Πίλαθαο 10. Μέηξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε θαηνηθίεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ εζληθνχ ζηφρνπ 2020 
(ΤΠΔΚΑ, Δζληθφ ρέδην Γξάζεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο, Γεθ. 2014) 

Ππόγπαμμα Γιάπκεια Απ. καηοικιών πος 

αναμένεηαι να ενηασθούν 

Δκηιμούμενη εξοικονόμηζη 

ενέπγειαρ ηο 2020 

Δξοκονόμηζη καη’οίκον 
2011-2015 

70.000 καηοικίερ 

(106,5m2/καηοικία) 
83,8 kΤΘΠ 

Δνεπγειακή αναβάθμιζη 

καηοικιών 
2015-2020 200.000 καηοικίερ 239,5 kΤΘΠ 

Ανάπηςξη εςθςών 
ζςζηημάηυν μέηπηζηρ 
ενέπγειαρ (95% ζε κηίπια 
ηος οικιακού ηομέα) 

2014-2015 60.000 μεηπηηέρ 

(96,8*95%) 92,0 kΤΘΠ 2014-2016 160.000 μεηπηηέρ 

2016-2020 5.540.000 μεηπηηέρ 

Σςμτηθιζμόρ πποζηίμυν 

αςθαιπέηυν με επγαζίερ 

ενεπγειακήρ αναβάθμιζηρ 

2014-2020 90.000 καηοικίερ 107,8 

χλνιν 523,1 kΣΗΠ 

Αλαινγηθά, ιακβάλνληαο ππφςε ηα κέηξα ηνπ νηθηαθνχ ηνκέα πξνο ηα ζπλνιηθά, πξνθχπηεη ν ζηφρνο γηα 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε 1932,4 kΣΗΠ (22,5 TWh) ζπλνιηθά ζηνλ νηθηαθό ηνκέα 

ηελ πεξίνδν 2014-2020. 

 

 

ηα πιαίζηα ηεο πηινηηθήο κειέηεο, έγηλε ε παξαδνρή φηη ε ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

γηα ζέξκαλζε ρψξσλ θαη ΕΝΥ ζα αληηζηνηρεί ζην 67%
3
 ηεο ζπλνιηθήο ηειηθήο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα ην 2020. πλεπψο ν ζηόρνο γηα ην 2020 

πξνζδηνξίδεηαη ζε: 

Σειηθή θαηαλάιωζε ελέξγεηαο (ζέξκαλζε ρώξωλ & ΕΝΥ): 3136 kΣΗΠ 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ, ην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ην 2020, νδεγεί ζε κείσζε ηεο 

έληαζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο θαηά 20% θαη κείσζε εθπνκπψλ ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα θαηά 20% σο 

πξνο ην 2005. 

 

 

 

 

 

 

Αλαθνξηθά κε ην 1
ν
 ρέδην Γξάζεο γηα ηηο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο πνπ 

νινθιεξψζεθε ην 2010 ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο 2009/28/ΔΚ, νη εζληθνί 

ζηόρνη γηα ην 2020, αλακέλεηαη λα ηθαλνπνηεζνχλ γηα ηελ ειεθηξνπαξαγσγή κε ηελ 

αλάπηπμε πεξίπνπ 13,3 GW απφ ΑΠΔ (7,5 GW αηνιηθά, 2,5 GW θσηνβνιηατθά θαη 3 GW 

πδξνειεθηξηθά). Ο ζηφρνο γηα ηελ ζπκβνιή ησλ ΑΠΔ ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα εθηηκάηαη ζην 

30%. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ 

 πκβνιή ηωλ ΑΠΔ ζηελ αθαζάξηζηε ηειηθή θαηαλάισζε ηνπ νηθηαθνύ ηνκέα, ν 

ζηφρνο είλαη 27% γηα ην 2020 

Με ηνλ Ν.3851/2010 θαη ζε εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2009/28/ΔΚ θαζνξίδεηαη ε ζπκκεηνρή 

ηωλ ΑΠΔ κέρξη ην 2020 ζε 20% ζηελ αθαζάξηζηε ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη 

εμεηδηθεχεηαη ζε 40% ζηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ, 20% ζηηο ζεξκηθέο ΑΠΔ γηα ηα θηίξηα 

(ζπκκεηνρή ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε) θαη 10% ζηα 

βηνθαχζηκα (κεηαθνξέο).  

Γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηνπ κεξηδίνπ ησλ ΑΠΔ ζηα θηίξηα (ζέξκαλζε θαη ςχμε), 

πξνβιέπεηαη ζεκαληηθή δηείζδπζε ησλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο, ε δηαηήξεζε ηεο πςειήο 

ζπκβνιήο ησλ ζεξκηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ε αχμεζε ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο απφ 

                                                
3
 χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο EUROSTAT (βι. Πίλαθα 7) ε παξαγσγή ζεξκφηεηαο γηα ζέξκαλζε ρψξσλ θαη ΕΝΥ 

(ρσξίο ηε ζπκβνιή ησλ ειηαθά) απνηειεί ην 67% ηεο ζπλνιηθήο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα. 
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εθκεηάιιεπζε ηεο βηνκάδαο. 

 

 α1) Δλδηάκεζνη ζηόρνη γηα ην 2015, 2016 & 2018 

 

χκθσλα κε ηνλ Ν.3855/2010, ε ζέζπηζε εζληθνχ ελδεηθηηθνχ ζηφρνπ γηα εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο κέρξη ην 2016 πξνζδηνξίζηεθε ζε 9% ηεο κέζεο θαηαλάιωζεο ηεο πεξηφδνπ 

2001-2005. πλεπψο, φπσο πξνβιέπεηαη θαη ζην 1
ν
 εζληθφ ζρέδην δξάζεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο, απηφ αληηζηνηρεί ζε ελδηάκεζν ζηφρν γηα 

 Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ίζε κε 469 kΣΗΠ (5,5 TWh) ζηνλ 

νηθηαθό ηνκέα κέρξη ην 2016 

 

χκθσλα κε ην εζληθφ ζρέδην δξάζεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο (ΔΓΔΑ 2014) ηνπ ΤΠΔΚΑ, 

(Γεθ. 2014) ν ελδηάκεζνο εζληθόο ζηόρνο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο γηα ηελ πεξίνδν 2014-

2015 (Πίλαθαο 4) δηακνξθψλεηαη ζσξεπηηθά ζε  

 300,7 kΣΗΠ (3,5 TWh) γηα ηελ πεξίνδν 2014-2015 

 1678,9 kΣΗΠ (19,5 TWh) γηα ηελ πεξίνδν 2016-2018 

 

 

ηα πιαίζηα ηεο πηινηηθήο κειέηεο, έγηλε ε παξαδνρή φηη αλαινγηθά, ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

κέηξα ηνπ νηθηαθνχ ηνκέα πξνο ηα ζπλνιηθά, πξνθχπηνπλ νη αληίζηνηρνη ελδηάκεζνη ζηφρνη γηα  

 Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ίζε κε 174 kΣΗΠ (2,0 TWh) ζηνλ 

νηθηαθό ηνκέα γηα ηελ πεξίνδν 2014-2015 

 Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ίζε κε 973 kΣΗΠ (11,3 TWh) ζηνλ 

νηθηαθό ηνκέα γηα ηελ πεξίνδν 2016-2018 

 

χκθσλα κε ην 1
ν
 ρέδην Γξάζεο γηα ηηο ΑΠΔ ν ελδηάκεζνο ζηφρνο γηα ηελ 

 πκβνιή ησλ ΑΠΔ ζηελ αθαζάξηζηε ηειηθή θαηαλάισζε ηνπ νηθηαθνύ ηνκέα είλαη 22% 

γηα ην 2015  

 

 β) Δζληθνί ζηόρνη γηα ην 2030  

 

Οη εζληθνί ζηφρνη γηα ην 2030 δελ είραλ πξνζδηνξηζηεί θαηά ηελ δηάξθεηα ζχληαμεο ηεο 

παξνχζαο πηινηηθήο κειέηεο. χκθσλα κε ηνπο πξνηεηλόκελνπο Δπξωπαϊθνύο ζηόρνπο 

πνπ ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ ζηηο ζπλάληεζε γηα ην θιίκα (UN Climate Change) ζην Παξίζη ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2015 θαη ζα επαλεμεηαζηνχλ αλάινγα κε ηελ πξφνδν πνπ ζα ζεκεησζεί ην 

2020, ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

 40% κείσζε ησλ εγρψξησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ CO2 κε έηνο βάζεο ην 

1990 (ρσξίο ηε ρξήζε επέιηθησλ κεραληζκψλ), θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή & ηελ βαξηά βηνκεραλία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην χζηεκα Δκπνξίαο 

Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ (ΔΓΔ) ηεο ΔΔ, ν ζηφρνο είλαη 43% κείσζε ζε ζρέζε κε ην 

2005, ελψ γηα ηνπο ηνκείο έμσ απφ ην ΔΓΔ, φπσο είλαη ν νηθηαθόο ηνκέαο, ε κείσζε 

πξέπεη λα είλαη 30% ζε ζρέζε κε ην 2005,  

 27% αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ησλ ΑΠΔ ζην ελεξγεηαθφ κείγκα ηεο ΔΔ (απφ πεξίπνπ 17% 

πνπ ήηαλ ην 2012) σο Δπξσπατθφο κέζνο φξνο (ρσξίο εζληθέο δεζκεχζεηο), 

 27% εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο σο Δπξσπατθφο κέζνο φξνο (ρσξίο εζληθέο δεζκεχζεηο) κε 

έηνο βάζεο ην 1990. 
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ηα πιαίζηα ηεο πηινηηθήο κειέηεο, έγηλε ε παξαδνρή φηη νη εζληθνί ζηόρνη ζα είλαη αληίζηνηρνη ησλ 

Δπξσπατθψλ ζε φιεο ηηο επηκέξνπο ηειηθέο ρξήζεηο. πγθεθξηκέλα, γηα ηνλ νηθηαθό ηνκέα νη εθηηκνχκελνη 

ζηόρνη γηα ην 2030 πξνζδηνξίδνληαη ζε 

 Γηείζδπζε ΑΠΔ (ζηηο θαηνηθίεο): 31,7% 

 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο: 0,83 ΜΣΗΠ (ηειηθή) 

 

Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηηο εθπνκπέο CO2 θαη ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο απφ ηε 

ζέξκαλζε ρψξσλ θαη ΕΝΥ νη εθηηκνχκελνη ζηόρνη γηα ην 2030 πξνζδηνξίδνληαη ζε 

 Δθπνκπέο CO2: 3,8 Mt 

 Καηαλάιωζε ελέξγεηαο: 1,549 ΜΣΗΠ (ηειηθή) 

 

ηα πιαίζηα ηεο πηινηηθήο κειέηεο, φπσο ζπδεηήζεθε θαη γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ 2020, έγηλε ε παξαδνρή 

φηη ε ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε ρψξσλ θαη ΕΝΥ ζα αληηζηνηρεί ζην 67% ηεο ζπλνιηθήο 

ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα ην 2030. 

 

 γ) Δζληθνί ζηόρνη γηα ην 2050  

 

 

Ζ ΔΔ ζηνλ νδηθφ ράξηε ηεο ελέξγεηαο γηα ην 2050 ζέηεη σο θεληξηθφ ζηφρν ηελ κείωζε ηωλ 

εθπνκπώλ αεξίνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 80-95% ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα εθπνκπψλ ηνπ 

1990, κέζσ ηεο απαλζξαθνπνίεζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα. Βαζηθά εξγαιεία γηα ηελ επίηεπμε 

απηνχ ηνπ ζηφρνπ θαζίζηαληαη νη ΑΠΔ θαη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 

 

χκθσλα κε ηνλ Δζληθφ Δλεξγεηαθφ ρεδηαζκφ - Οδηθφο Υάξηεο γηα ην 2050 (Μάξηηνο 2012) ν 

ζηφρνο γηα ην 2050 είλαη  

 Μείωζε εθπνκπώλ αεξίωλ ξύπωλ 60-70% ζε ζρέζε κε ην 2005,  

 πκκεηνρή 85-100% ησλ ΑΠΔ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή. Δθηηκάηαη ζρεηηθή αχμεζε ηεο 

θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ιφγσ εμειεθηξηζκνχ ησλ κεηαθνξψλ θαη κεγαιχηεξεο 

ρξήζεο αληιηψλ ζεξκφηεηαο ζηα θηίξηα. 

 

 

 

ηα πιαίζηα ηεο πηινηηθήο κειέηεο, έγηλε ε παξαδνρή φηη νη εζληθνί ζηόρνη ζα είλαη 

αληίζηνηρνη ησλ Δπξσπατθψλ ζε φιεο ηηο επηκέξνπο ηειηθέο ρξήζεηο. πγθεθξηκέλα, γηα ηνλ 

νηθηαθό ηνκέα νη εθηηκνχκελνη ζηόρνη γηα ην 2050 πξνζδηνξίδνληαη ζε 

 Δθπνκπέο CO2: 4.3 Mt 

 Γηείζδπζε ΑΠΔ (ζηηο θαηνηθίεο): 85% 

 Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο: 3.6 ΜΣΗΠ (ηειηθή) 

 Καηαλάιωζε ελέξγεηαο: 1.9 ΜΣΗΠ (ηειηθή)  

 

5.4 Υαξαθηεξηζηηθά θηηξίνπ ΚΔΝΑΚ+  

(σποθεηική προζέγγιζη κηιρίοσ ζτεδόν μηδενικής απόδοζης - ΝΕΔΒ) 

Μέρξη ηα ηέιε ηνπ 2015, νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηα Διιεληθά θηίξηα ζρεδφλ κεδεληθήο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο (NZEB) δελ είραλ επίζεκα θαζνξηζηεί. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζελαξίσλ ηνπ 2020 θαη 

2030 ρξεζηκνπνηήζεθε ν παξαθάησ ππνζεηηθφο νξηζκφο. 

Κηίριο ΚΔΝΑΚ+: Κέιπθνο θηηξίνπ θαιχηεξν απφ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ KENAK (ζπληειεζηήο 

ζεξκνπεξαηφηεηαο (U) αδηαθαλψλ ζηνηρείσλ κεηωκέλνο θαηά 0,15 W/ (m²K) & δηαθαλψλ ζηνηρείσλ θαηά 
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40% ζε ζρέζε κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ KENAK). Γηα ηε ζέξκαλζε ρψξσλ θαη ΕΝΥ ζεσξνχληαη ηα 

εμήο ζπζηήκαηα γηα ηηο δηαθνξεηηθέο θιηκαηηθέο δψλεο: 

 Κιηκαηηθή δψλε Α: ιέβεηαο ζπκπχθλσζεο πεηξειαίνπ ή αληιία ζεξκφηεηαο πςειψλ 

ζεξκνθξαζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ειηνζεξκηθά γηα ζέξκαλζε ρψξσλ. Κάιπςε 100% αλαγθψλ γηα 

ΕΝΥ απφ ειηνζεξκηθά. Φσηνβνιηατθά γηα βνεζεηηθή ελέξγεηα. 

 Κιηκαηηθή δψλε Β, Γ θαη Γ: ιέβεηαο ζπκπχθλσζεο πεηξειαίνπ ή θπζηθνχ αεξίνπ ή αληιία 

ζεξκφηεηαο ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ κε ελδνδαπέδην ζχζηεκα ζε ζπλδπαζκφ κε ειηνζεξκηθά γηα 

ζέξκαλζε ρψξσλ. Κάιπςε 100% αλαγθψλ γηα ΕΝΥ απφ ειηνζεξκηθά. Φσηνβνιηατθά γηα 

βνεζεηηθή ελέξγεηα. 

 

6 Γείθηεο Παξαθνινύζεζεο Δλεξγεηαθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ 
Κηηξηαθνύ Απνζέκαηνο  

Οη δείθηεο παξαθνινχζεζεο ησλ ελεξγεηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο θαηνηθηψλ πνπ 

πξνζδηνξίζηεθαλ θαηά ην πξφγξακκα EPISCOPE είλαη δχν ηχπσλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

εθθξάζνπλ: 

- ηελ θαηάζηαζε ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο κηα δεδνκέλε ρξνληά (state indicators) 

- ηηο επηθξαηνχζεο ηάζεηο θαη ην ξπζκφ εμέιημεο ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο θαηά ηελ πην πξφζθαηε 

ρξνληθή πεξίνδν (trend indicators) 

α) Γείθηεο παξαθνινύζεζεο (monitoring indicators) 

Βαζίδνληαη ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ επίζεκεο έξεπλεο ηεο ΔΛΣΑΣ (πρ. απνγξαθή 

πιεζπζκνχ θαη θαηνηθηψλ, έξεπλα νηθνγελεηαθψλ πξνυπνινγηζκψλ, έξεπλα θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηα 

ειιεληθά λνηθνθπξηά) ή δηαηίζεληαη απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (ΤΠΔΝ) ή 

έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε επηζηεκνληθέο κειέηεο θαη άξζξα. 

β) Θεωξεηηθνί δείθηεο (model indicators) 

Υξεζηκνπνηνχληαη ζην θηηξηαθφ κνληέιν γηα ηελ αλάιπζε ζελαξίσλ, θαη ζπρλά είλαη πεξηζζφηεξνη απφ 

ηνπο δείθηεο παξαθνινχζεζεο αλάινγα κε ηελ πεξηπινθφηεηα ηνπ κνληέινπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο. ε 

πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ επίζεκα ζηνηρεία γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπο, ρξεζηκνπνηνχληαη εθηηκήζεηο 

απφ εκπεηξνγλψκνλεο. 

 

6.1 Γείθηεο παξαθνινύζεζεο (monitoring indicators) 

Οη ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 11 έρνπλ πξνθχςεη απφ αλάιπζε πνπ δηεμήγε ην ΔΑΑ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα πξσηνγελή ζηνηρεία ηεο «Έξεπλαο Καηαλάισζεο Δλέξγεηαο ζηα Ννηθνθπξηά 2011-

2012» πνπ δηέζεζε ε ΔΛΣΑΣ θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηφο ηνπ.   

 

Πίλαθαο 11. Αλαβάζκηζε θηηξηαθνχ θειχθνπο: επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο θαη ηάζεηο (2012). 

Σα πνζνζηά αλαθέξνληαη ζε αξηζκό λνηθνθπξηώλ 
χλνιν 

Παιαηέο θαηνηθίεο 
(...-1980) 

bs2012|2012 bs..1980|2012 

Σνίρνη   

Βειηίσζε κφλσζεο (απφ αξρηθή θαηάζηαζε)  9.95% 

ηέγεο / νξνθέο ηειεπηαίωλ νξόθωλ  

Βειηίσζε κφλσζεο (απφ αξρηθή θαηάζηαζε)  22,37% 

Γάπεδα / νξνθέο κε ζεξκαηλόκελωλ ρώξωλ  

Βειηίσζε κφλσζεο (απφ αξρηθή θαηάζηαζε)  0.45% 
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Κνπθώκαηα   

Αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ (απφ αξρηθή θαηάζηαζε) 22,7% 
(*)

 33.27% 

Δηήζηνο ξπζκφο αληηθαηάζηαζεο θνπθσκάησλ  2,84% 
(*)

 
 εκ: (*) ην πνζνζηφ αληηζηνηρεί ζηελ αλαθαίληζε ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο ηνπ 2004 θαηά ηα ηειεπηαία 8 ρξφληα πξηλ ην 2012. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία απφ ηελ ΔΟΠ2004 θαη ηε ηαηηζηηθή Οηθνδνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο 2005-
2006 

Πεγέο 
ΔΛΣΑΣ (2013): Έξεπλα Καηαλάισζεο ζηα 
Ννηθνθπξηά 2011-2012 

 

Όπσο είλαη θαλεξφ, ε πιεξνθνξία γηα ηνλ βαζκφ αλαβάζκηζεο ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο ζην ζχλνιν ηνπ 

θηηξηαθνχ απνζέκαηνο δελ ήηαλ δπλαηφ λα εμαρζεί απφ ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο. Σα πνζνζηά 

πνπ παξαηίζεληαη γηα ηηο παιαηέο θαηνηθίεο πξνέθπςαλ κε ηελ παξαδνρή νηη ηα θηίξηα ηεο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ πξηλ ην 1980 είραλ αξρηθά θαηαζθεπαζηεί ρσξίο ζεξκνκφλσζε. 

6.2 Θεωξεηηθνί δείθηεο (model indicators) 

Δθηφο απφ ηνπο ζπληειεζηέο πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο θαηά ην έηνο 

αλαθνξάο (έηνο έλαξμεο ππνινγηζκψλ), έλα κνληέιν θηηξηαθνχ απνζέκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

αλάιπζε ζελαξίσλ ζε βάζνο ρξφλνπ απαηηεί σο δεδνκέλα εηζφδνπ θαη ηηο επηθξαηνχζεο ηάζεηο φζνλ 

αθνξά ζηνλ ξπζκφ αλαθαίληζεο θειχθνπο θαη αλαβάζκηζεο ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο ρψξσλ θαη ΕΝΥ. 

Δπηπξφζζεηα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ν ξπζκφο θαηεδάθηζεο παιαηψλ θηηξίσλ θαη αλέγεξζεο λέσλ.  

Μεηά απφ έξεπλα ζηηο δηαζέζηκεο πεγέο δηαπηζηψζεθε νηη δελ ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ παξαπάλσ ξπζκψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ην κνληέιν ηξνθνδνηήζεθε κε εκπεηξηθέο ηηκέο 

(ζεσξεηηθνί δείθηεο), νη νπνίεο επηιέρζεθαλ ψζηε λα πεξηγξάθνπλ αληηθεηκεληθά ηηο επηθξαηνχζεο ηάζεηο 

ζηελ Διιεληθή αγνξά αιιά θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ ελνίθσλ φζνλ αθνξά ηελ αλαθαίληζε θαηνηθίαο 

φπσο απηέο απνηππψζεθαλ θαηά ηελ έξεπλα πεδίνπ πνπ δηεμήγαγε ην ΔΑΑ (βι. ελφηεηα 4.2). Με 

αλάιπζε ζηνηρείσλ νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξνζδηνξίζηεθε ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο θαηεδάθηζεο 

θηηξίσλ θαηνηθίαο ζην 0.17%, ελψ ν ξπζκφο αλέγεξζεο λέσλ θαηνηθηψλ ζην 0.5%.  

 

7 ελάξηα (Scenario Analysis) 
ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο πηινηηθήο κειέηεο ην κνληέιν θηηξηαθνχ απνζέκαηνο πνπ αλαπηχρζεθε, 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ επίηεπμεο ησλ εζληθψλ ζηφρσλ γηα ην 2020 θαη ην 

2030. ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά ηα απνηειέζκαηα ηξηψλ ζελαξίσλ. 

Βαζηθό ζελάξην: Οη ξπζκνί αλαβάζκηζεο θειχθνπο θαη ζπζηεκάησλ δηαηεξνχληαη ζηα επίπεδα ηνπ έηνπο 

αλαθνξάο (2012). Ο ξπζκφο αλαθαίληζεο ηνπ θειχθνπο πνπ επηιέρζεθε ήηαλ ρακειφο (0.6%/έηνο) 

πεξηιακβάλνληαο ρακειψηεξεο ηηκέο γηα ηε κφλσζε ηνίρσλ (0.1%/έηνο) θαη πςειψηεξεο γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε κνλψλ παινπηλάθσλ κε δηπινχο (1.0%/έηνο). Όκνηα, ε αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ 

ζέξκαλζεο πξνβιέπεη αληηθαηάζηαζε παιαηψλ ζπζηεκάησλ κε λέα, ζην ίδην θαχζηκν, αιιά θαη αιιαγή 

θαπζίκνπ απφ πεηξέιαην ζε θπζηθφ αέξην ή αληιίεο ζεξκφηεηαο, κε ρακεινχο ξπζκνχο (0.6%/έηνο). Ζ 

αλαβάζκηζε ηφζν ηνπ θειχθνπο φζν θαη ησλ ζπζηεκάησλ γίλεηαη ζηα επίπεδα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ 

ΚΔΝΑΚ (2012). 

ελάξην Β: Δληνλψηεξνη ξπζκνί αλαβάζκηζεο θειχθνπο θαη ζπζηεκάησλ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ηνπ 

βαζηθνχ ζελαξίνπ. Όζνλ αθνξά ζην θέιπθνο ν ξπζκφο πξνζζήθεο ζεξκνκφλσζεο ζηνπο ηνίρνπο είλαη 

1.9%/έηνο ελψ ν αληίζηνηρνο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ αλέξρεηαη ζην 4.6%/έηνο. ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ πεξηιακβάλεηαη ε αληηθαηάζηαζε παιαηψλ ζπζηεκάησλ πεηξειαίνπ ή 

αληιηψλ ζεξκφηεηαο κε λέα, πςειφηεξεο απφδνζεο. ην ζελάξην απηφ εμεηάδεηαη έλαο απμεκέλνο ξπζκφο 
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(2.26%έηνο) αλαβάζκηζεο ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ κέρξη ην 2020 ν νπνίνο κεηψλεηαη ζηε ζπλέρεηα 

(0.46%/έηνο) κέρξη ην 2030. Σφζν γηα ην θέιπθνο φζν θαη γηα ην ζπζηήκαηα πξνβιέπεηαη αλαβάζκηζε ζηα 

επίπεδα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ ΚΔΝΑΚ κέρξη ην 2020, θαη ζε πςειφηεξα επίπεδα (ΚΔΝΑΚ+) γηα ηελ 

πεξίνδν κεηά. Δληζρχεηαη ε ρξήζε ειηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα παξαγσγή ΕΝΥ.  

ελάξην Γ: Έληνλνη ξπζκνί αλαβάζκηζεο ηνπ θειχθνπο (3.6%/έηνο) θαη κέηξηαο έληαζεο ξπζκνί 

αλαβάζκηζεο (1.15%/έηνο) ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ζεξκφηεηαο. Ζ αλαβάζκηζε πεξηιακβάλεη 

αιιαγή θαπζίκνπ ζε φιεο ηηο δψλεο, θαη εηδηθφηεξα αιιαγή απφ πεηξέιαην ζε θπζηθφ αέξην ζηηο θιηκαηηθέο 

δψλεο Β θαη Γ θαη ζε ειεθηξηζκφ (αληιίεο ζεξκφηεηαο) ζηε δψλε Α. Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ, 

ρακειήο απφδνζεο ζπζηεκάησλ κε λέα, απνδνηηθφηεξα, κε ην ίδην θαχζηκν παξακέλεη ζηα επίπεδα 

«βαζηθνχ» ζελαξίνπ. Δληζρχεηαη ε ρξήζε ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ παξαγσγή ΕΝΥ θαη ε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηε ζέξκαλζε ρψξσλ (ειηαθή ζέξκαλζε)  

 

Οη κέζνη εηήζηνη ξπζκνί αλαθαίληζεο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ αληηζηνηρνχλ ζε αξηζκφ θηηξίσλ ζην 

ζπλνιηθφ θηηξηαθφ απφζεκα.  

  

ρήκα 15. Πνζνζηά αλαθαηληζκέλσλ θηηξίσλ ζην θηηξηαθφ απφζεκα κε ηελ εθαξκνγή ζελαξίσλ αλαβάζκηζεο θειχθνπο (αξηζηεξά) 
θαη ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο (δεμηά). 

Σα ηξία ζελάξηα έρνπλ ηα παξαθάησ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ζ αλαλέσζε ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο εθαξκφδεηαη κφλν ζηα δνκηθά ζηνηρεία (ηνίρνη, νξνθέο θαη 

παινπίλαθεο) πνπ βξίζθνληαη ζε επίπεδν «0» (ακφλσηα) θαη «1» (αλεπαξθψο κνλσκέλα θαηά 

ΚΘΚ). Γελ εμεηάδεηαη ε αλαθαίληζε δαπέδσλ. 

 ηα ζελάξηα Β θαη Γ ε αλαβάζκηζε θειχθνπο θαη ζπζηεκάησλ είλαη ζε επίπεδα ΚΔΝΑΚ κέρξη ην 

2020, ελψ αλαβάζκηζε ζε ζπζηήκαηα πςειφηεξεο απφδνζεο (επηπέδνπ 2) θαη απμεκέλα πάρε 

ζεξκνκφλσζεο (επηπέδνπ 3) εμεηάδνληαη γηα ηελ πεξίνδν κεηά ην 2020 ζχκθσλα κε ην επίπεδν 

ΚΔΝΑΚ+ πνπ πξνζεγγίδεη ζεσξεηηθά ην θηίξην κεδεληθήο απφδνζεο. 

 Αλαλέσζε εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο ρψξσλ θαη παξαγσγήο ΕΝΥ εθαξκφδεηαη ζε θεληξηθά 

ζπζηήκαηα επηπέδνπ «0» φπνπ πεξηιακβάλνληαη ζπκβαηηθνί ιέβεηεο θαη αληιίεο ζεξκφηεηαο 

κεγάιεο παιαηφηεηαο.  

 Αιιαγή θαπζίκνπ απφ πεηξέιαην ζε θπζηθφ αέξην εμεηάδεηαη κφλν ζηηο θιηκαηηθέο δψλεο Β θαη Γ 

φπνπ ππάξρεη δίθηπν δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ, ελψ ε επηινγή ηειεζέκαλζεο εμεηάδεηαη κφλν 

ζηελ θιηκαηηθή δψλε Γ. 
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7.1 Γείθηεο παξαθνινύζεζεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο (EPIs) 

ηνλ Πίλαθα 12 ζπλνςίδνληαη νη δείθηεο παξαθνινχζεζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο φπσο 

ππνινγίζηεθαλ γηα ηα ηξία ζελάξηα (βαζηθφ ζελάξην, ζελάξην Β θαη ζελάξην Γ). ε απηνχο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο θαη νη εθπνκπέο CO2, φπσο θαη ε ηειηθή θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο γηα ην ζχλνιν ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο θαηνηθηψλ αιιά θαη γηα δχν επηκέξνπο νκάδεο θηηξίσλ 

θαηνηθίαο: ηα θηίξηα κε έηνο αλέγεξζεο κέρξη ην 2010 (πξν ηνπ ΚΔΝΑΚ) θαη ηα λέα θηίξηα πνπ αλεγείξνληαη 

κεηά ην 2010 ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ΚΔΝΑΚ. Δπίζεο δίλεηαη θαη ε θαηαλνκή ηεο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο αλά θαχζηκν. Οη αληίζηνηρεο ηηκέο ησλ δεηθηψλ φπσο πξνέθπςαλ γηα ηα ηξηα ζελάξηα πνπ 

κειεηήζεθαλ δίλνληαη γηα ηα έηε 2015, 2020 θαη 2030.  

 
Πίλαθαο 12. Απνηειέζκαηα ζελαξίσλ αλάιπζεο κε ην κνληέιν ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο. Θεξκηθέο απαηηήζεηο ηειηθή θαηαλάισζε 
ελέξγεηαο αλά θαχζηκν (TWh/έηνο) γηα ζέξκαλζε ρψξσλ θαη ΕΝΥ.  

 
2015 2020 2030 

TWh/έηνο 
Βαζηθό 

ζελάξην 

Βαζηθό 

ζελάξην 
ελάξην B ελάξην Γ 

Βαζηθό 

ζελάξην 
ελάξην B ελάξην Γ 

Δλεξγεηαθέο απαηηήζεηο 54.4 53.7 47.2 45.4 52.2 30.1 31.7 

Καηαλάισζε ελέξγεηαο –  

ζχλνιν θηηξίσλ θαηνηθίαο 
38.7 37.5 36.0 28.6 34.9 20.4 15.7 

Καηαλάισζε ελέξγεηαο – 

θηίξηα κέρξη ην 2010 
37.6 34.3 32.8 25.5 28.8 14.4 9.6 

Καηαλάισζε ελέξγεηαο – 

λέα θηίξηα (κεηά ην 2010) 
1.2 3.2 3.2 3.2 6.0 6.0 6.0 

CO2 (Μt / έηνο) 8.7 8.4 6.1 5.9 7.8 3.9 3.0 

Καύζηκα (GWh/έηνο)  

Φπζηθφ αέξην 1681 2111 1793 2086 2871 1728 1722 

Πεηξέιαην 20505 19232 15287 14110 16595 9888 6707 

Καπζφμπια 12712 12353 10672 9964 11630 7378 5777 

Σειεζέξκαλζε 212 216 186 301 221 138 283 

Ζιεθηξηζκφο 3620 3580 2156 2168 3529 1258 1167 
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8 πκπεξάζκαηα 

Ζ πηινηηθή κειέηε ζηα πιαίζηα ηνπ EPISCOPE επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε ζεκαληηθνχ δπλακηθνχ 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Ζ ζεκαληηθή πηψζε ηεο θαηαλάισζεο ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ δελ πξέπεη λα 

καο εθεζπράδεη δηφηη είλαη πξνθαλέο φηη νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ νηθνλνκηθή χθεζε. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα ππάξμεη έγθαηξε πξνεηνηκαζία ησλ απαξαίηεησλ ηερλννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ θαη 

πνιηηηθψλ ψζηε λα είλαη δηαζέζηκα φηαλ ζα επαλαθάκςεη ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο θαη ζα αλαζηξαθεί ε 

ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ζεξκηθήο άλεζεο ζηηο θαηνηθίεο. 

Δπηπιένλ, αλαδείρηεθαλ γηα άιιε κηα θνξά νη ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζηε δηαζεζηκφηεηα δεδνκέλσλ, 

γεγνλφο πνπ επέβαιε κηα ζεηξά απφ παξαδνρέο πνπ ζα πξέπεη λα επηβεβαησζνχλ θαη λα 

επηθαηξνπνηεζνχλ ζην κέιινλ. 

 

Οη δείθηεο ελεξγεηαθήο έληαζεο θαη θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηηο θαηνηθίεο παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθή κείσζε ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

 

Ζ πνηφηεηα εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηδηαίηεξα νη ζπλζήθεο ζεξκηθήο άλεζεο δελ 

δηαζθαιίδνληαη ζηα Διιεληθά θηίξηα. 

Ζ έξεπλα πεδίνπ πνπ έγηλε γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ πξαγκαηηθψλ ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ πξηλ & 

κεηά απφ επεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε ειιεληθέο θαηνηθίεο, αλαδεηθλχεη ηελ ρξεζηκφηεηα 

ηέηνηνπ είδνπο ζηνηρείσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξαγκαηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαθφξσλ 

κέηξσλ. Ζ πηινηηθή κειέηε επίζεο αλέδεημε ηελ ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 

εθηηκήζεηο ησλ ππνινγηζκψλ θαη ηεο πξαγκαηηθήο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θηηξίσλ, εμαηηίαο ηνπ 

ξφινπ ησλ ρξεζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επηθξαηνχζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. χκθσλα κε ηα 

ζπγθεληξσζέληα ζηνηρεία,  

 

Πάλσ απφ ην 70% ζε κνλνθαηνηθίεο θαη πεξίπνπ 80% ζε πνιπθαηνηθίεο ρξεζηκνπνηεί 

ζέξκαλζε γηα ιηγφηεξν απφ 8 ψξεο εκεξεζίσο, ελψ αληίζηνηρα κφλν ην 17% θαη 10% έρεη 

ζπλερή ιεηηνπξγία πνπ πξνζνκνηάδεη ην ηππηθφ σξάξην ιεηηνπξγίαο θαηνηθηψλ ζχκθσλα κε ηνλ 

ΚΔΝΑΚ. 

 

Μφλν ην 33% ζηηο κνλνθαηνηθίεο ζεξκαίλεη φιε ηελ επηθάλεηα ηεο θαηνηθίαο ηνπο, ελψ ζηα 

δηακεξίζκαηα ην πνζνζηφ θηάλεη ην 43%.  

 

ρεδφλ έλαο ζηνπο δπν ρξήζηεο είλαη δπζαξεζηεκέλνη κε ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο άλεζεο 

ζηελ θαηνηθία ηνπο. Ζ ελεξγεηαθή θηψρεηα είλαη άιιε κηα ηξαγηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ βηψλεη ε ρψξα αιιά θαη ηεο επηδείλσζεο πνπ 

πξνθιήζεθε απφ ηελ επηβνιή ηνπ θφξνπ ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο. 

Σν πιαίζην ηεο κεζνδνινγίαο κέηξεζεο θαη επαιήζεπζεο ηεο εμνηθνλνκνχκελεο ελέξγεηαο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο αλαιχεηαη ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε Γ6/7094, ΦΔΚ Β 

918/23.05.2011. Δπηθαηξνπνηψληαο θαη εκπινπηίδνληαο ηα δεδνκέλα γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ 

πξνζαξκνγή ησλ δεηθηψλ θαηαλάισζεο ελέξγεηαο απφ ηηο εθηηκήζεηο ησλ ππνινγηζκψλ, ψζηε λα 

ζπκβάινπλ ζηελ  

 

Ρεαιηζηηθφηεξε εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κέηξσλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ησλ 

θαηνηθηψλ ζην θηηξηαθφ απφζεκα, 

 

Ηεξάξρεζε θαη πξνγξακκαηηζκφ κέηξσλ, πνιηηηθψλ θαη δηάζεζεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ. 

ηε ζπλέρεηα ζπλνςίδνληαη κεξηθέο πξνηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ παξνχζα πηινηηθή 

κειέηε. 
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Δλίζρπζε ηεο πξνζπάζεηαο ζπιινγήο ζηνηρείσλ γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαηά 
ηελ δηάξθεηα ησλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ, ηνπιάρηζηνλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
«Δμνηθνλφκεζε θαη' Οίθνλ». Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα απνηειεί κηα εμαηξεηηθή επθαηξία γηα 
λα νξγαλσζεί θαιχηεξα ε ζπιινγή θαιήο πνηφηεηαο δεδνκέλσλ ηα επφκελα ρξφληα. Γηα 
παξάδεηγκα, επηβάιινληαο ηελ ππνρξεσηηθή ζπιινγή θαη δηάζεζε ησλ ινγαξηαζκψλ γηα 
ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο, πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ ΜΔΔ. Απηφ ζα σθειήζεη άκεζα ζηελ 
ηεθκεξίσζε θαη αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο θαη 
επηκέξνπο κέηξσλ, κε ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηεο πξαγκαηηθήο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 
Δπηπιένλ, ηα δεδνκέλα ζα παξέρνπλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε κειινληηθή αμηνιφγεζε ηεο 
επηηπρίαο ζηελ πξάμε θαη πηζαλψλ πεξηνξηζκψλ νξηζκέλσλ ΜΔΔ ζε πξαγκαηηθέο εθαξκνγέο θαη 
ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. 

 

Πεξηνδηθή αλάιπζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ησλ ΠΔΑ ε νπνία ζπλερψο εκπινπηίδεηαη κε λέα 
ζηνηρεία ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ, γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ζπληειεζηψλ. Με ηνλ ηξφπν 
απηφ ζα θαιπθζνχλ φιεο νη ηππνινγίεο θαηνηθηψλ πνπ δελ ππάξρνπλ αθφκε δηαζέζηκα ζηνηρεία 
απφ ηηο ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο θαη ηα ΠΔΑ πνπ έρνπλ εθδνζεί. 

 

Γηάζεζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ απφ ηηο ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο ψζηε 
λα ππάξμεη θαιχηεξε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλάιπζε ησλ πνιχηηκσλ δεδνκέλσλ πνπ 
εκπεξηέρνπλ. Γπζηπρψο, ζηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηινηηθήο κειέηεο, δελ δφζεθε 
πξφζβαζε ζε απηά ηα ζηνηρεία ψζηε λα γίλεη ε εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε πνπ απαηηείηαη. 

 

πιινγή πξφζζεησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηηο κειινληηθέο έξεπλεο ηεο ΔΛΣΑΣ 
ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο, θαζψο 
επίζεο ηεο ηππηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ελνίθσλ θαη ηεο ρξήζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο. 
Δίλαη αλακελφκελε ε θαηά πεξηφδνπο δηαθνξνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηψλ, αλάινγα 
κε ηηο επηθξαηνχζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Όπσο αλαδείρηεθε ζηα πιαίζηα ηεο πηινηηθήο 
κειέηεο, έλα ζρεηηθά κηθξφ δείγκα θαηάιιεια επηιεγκέλσλ λνηθνθπξηψλ, κπνξεί λα δψζεη 
ηθαλνπνηεηηθήο αθξίβεηαο θαη αληηπξνζσπεπηηθά δεδνκέλα γηα ηελ πεξηνδηθή πξνζαξκνγή ησλ 
δηνξζσηηθψλ ζπληειεζηψλ.  

 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηελ επίηεπμε ηωλ εζληθώλ ζηόρωλ, 

πξνθχπηεη φηη είλαη εθηθηνί κε ζπλδπαζκφ δηαθφξσλ επεκβάζεσλ ζην θέιπθνο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ 

θηηξίσλ, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 16. Απαξαίηεηε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θξίλεηαη ε ελζσκάησζε 

ηερλνινγηψλ αμηνπνίεζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηα εμεηαδφκελα ζελάξηα.  

 

  

ρήκα 16. Πξνβιεπφκελε εμέιημε εθπνκπψλ CO2 (αξηζηεξά) θαη ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο (δεμηά) θαηά ηελ πεξίνδν 2012-
2030 κε ηελ εθαξκνγή ηξηψλ ζελαξίσλ αλαβάζκηζεο ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο  
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Οη ζηφρνη γηα ηηο εθπνκπέο CO2 θαη ηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ην 2030 

επηηπγράλνληαη κε έλα ζελάξην πνπ πεξηιακβάλεη έλα εηήζην ξπζκφ αλαθαίληζεο 3,6% 

γηα ην θέιπθνο θαη 1,15% γηα ηα ζπζηήκαηα ψζηε λα κεησζνχλ νη ζεξκηθέο απαηηήζεηο, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνψζεζε ειηαθψλ ζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ γηα ΕΝΥ θαη ειηαθήο 

ζέξκαλζεο κε ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο κε θπζηθφ αέξην. ην 

ηέινο ηεο πεξηφδνπ 2012-2030 ηα ειηαθά ζπζηήκαηα ζα θαιχπηνπλ 40% ηεο ηειηθήο 

ελέξγεηαο ην 2030, ελψ παξάιιεια δηπιαζηάδεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηα 

θαχζηκα πνπ θαιχπηνπλ ηηο ππφινηπεο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο. 

 

Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ γηα ην 2020, εμαζθαιίδνληαο φκσο ηηο απαηηνχκελεο ζπλζήθεο 

πνηφηεηαο εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ζα απαηηνχζε ζεκαληηθέο αλαθαηληζηηθέο 

επεκβάζεηο πνπ ζα είλαη φκσο δχζθνιν λα εθαξκνζηνχλ κε δεδνκέλε ηελ πθηζηάκελε 

νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ ζπλερηδφκελε χθεζε. Ζ παξαηεξνχκελε ζεκαληηθή κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη θπξίσο απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο 

κείσζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο απφ ηνπο ελνίθνπο, ζπζηάδνληαο φκσο ηηο εζσηεξηθέο 

ζπλζήθεο άλεζεο ζηηο θαηνηθίεο ηνπο. Αλ ζπλερηζηεί απηή ε πησηηθή ηάζε θαη ν 

πεξηνξηζκφο ηεο ρξήζεο ζέξκαλζεο ζηηο θαηνηθίεο, είλαη πνιχ πηζαλή ε επίηεπμε ησλ 

αξηζκεηηθψλ ζηφρσλ γηα ην 2020. 

 

 
  



46 
 

9 Δπραξηζηίεο – Απνπνίεζε Δπζύλεο 
 

Σν πεξηερόκελν ηνπ παξόληνο δελ εθθξάδεη θαη’ αλάγθε ηε γλώκε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Ο 

Δθηειεζηηθόο Οξγαληζκόο γηα ηηο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (EASME) θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δελ 

θέξνπλ επζύλε γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηέρνληαη ζην παξόλ. 

 

Ζ πιαηθόξκα buildingcert αλαπηύρζεθε θαη ζπληεξείηαη από ην η. Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο – η.ΤΠΔΚΑ (Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο, ώκα Δπηζεώξεζεο 

Πεξηβάιινληνο, Γόκεζεο, Δλέξγεηαο & Μεηαιιείσλ) ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ 

Δλέξγεηαο (ΚΑΠΔ). Δπραξηζηνύκε ην ΤΠΔΚΑ γηα ηελ δηάζεζε ζηνηρείσλ από ηα ΠΔΑ.Ζ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ δελ εθθξάδεη θαη’ αλάγθε ηε γλώκε ηνπ Τπνπξγείνπ.  
 

Eπραξηζηνύκε ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) γηα ηε δηάζεζε ησλ πξσηνγελώλ ζηνηρείσλ από 

ηελ παλειιήληα «Έξεπλα θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηα λνηθνθπξηά». Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ δελ 

εθθξάδεη θαη’ αλάγθε ηα δεδνκέλα ηεο ΔΛΣΑΣ. 

 

Δπραξηζηνύκε ηνπο εθαηνληάδεο ηδηνθηήηεο αθηλήησλ θαη ελεξγεηαθνύο επηζεσξεηέο πνπ παξείραλ 

πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξεπλώλ πεδίνπ. 

 

Οη ζπγγξαθείο θαηέβαιαλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην παξόλ αιιά δελ θέξνπλ επζύλε γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε ησλ. 
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10 Ζ Σαπηόηεηα ηνπ EPISCOPE & TABULA 
 

 


