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Ενεργειακή κατάσταση στην Ελλάδα
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Η ζήτηση ενέργειας στην Ελλάδα  παρουσίασε ιδιαίτερα σηµαντική 
αύξηση κατά τη δεκαετία του ‘90 και έφθασε το 1999 σε επίπεδα 
κατά 21% υψηλότερα σε σχέση µε το 1990 (µέσος ετήσιος ρυθµός 
αύξησης 2,2%). 

Συγκεκριµένα, το 1999, η συνολική ενεργειακή ζήτηση στη χώρα 
ανήλθε σε περίπου 27,1 ΜΤΙΠ η οποία καλύφθηκε κατά :

3,5% από βιοµάζα, 

2% από ΑΠΕ (υδρο/ική
και αιολική) και 

90% περίπου από 
στερεά καύσιµα και 
προϊόντα πετρελαίου,

4,5% από φυσικό 
αέριο.

Συνολική ζήτηση ενέργειας στην Ελλάδα ανά καύσιµο 
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Κατανοµή τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα (1999)
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Κατανοµή καταναλώσεων ενέργειας σε Ελληνικά κτίρια του οικιακού και του 
τριτογενή τοµέα (1990).
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1: Κολυµβητήρια, 2: Νοσοκοµεία,  3: Ξενοδοχεία,  4: Αεροσταθµοί,   5: Γραφεία,  
6: Εµπορικά,  7: Σχολεία,  8: Γυµναστήρια

Μέση ετήσια συνολική κατανάλωση ενέργειας ανά µονάδα επιφανείας δαπέδου, 
σε κτίρια του τριτογενή τοµέα.



Ισχύον θεσµικό πλαίσιοΙσχύον θεσµικό πλαίσιο

Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (ΓΟΚΓενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (ΓΟΚ))
Ο Νόµος που θέτει το γενικό πλαίσιο για την παραγωγή του δοµηµένου
περιβάλλοντος. 

ΚτιριοδοµικόςΚτιριοδοµικός ΚανονισµόςΚανονισµός
Αναφέρεται στην κατασκευή των δοµικών έργων.  Αποτελεί ενεργοποίηση
του Άρθρου 26 του ΓΟΚ µε Υπουργική Απόφαση. 

Κανονισµός ΘερµοµόνωσηςΚανονισµός Θερµοµόνωσης
Ο πρώτος Κανονισµός σε θέµατα θερµικών απαιτήσεων των κτιρίων, 
που εισήχθη µε Προεδρικό διάταγµα το 1979.

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 21475/4707/98)Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 21475/4707/98)
Αποτελεί συµµόρφωση προς τις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας SAVE 
93/76/ΕΕ, η οποία στοχεύει στον περιορισµό των εκποµπών CO2 µε τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. 



ΚοινήΚοινή ΥπουργικήΥπουργική ΑπόφασηΑπόφαση ((ΚΥΑΚΥΑ 21475/98)21475/98)
Η ΚΥΑ εκδόθηκε τον Αύγουστο 1998, και εισάγει µέτρα για τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων  µε στόχο τη
µείωση των εκποµπών CO2 και κατά επέκταση την προστασία του
περιβάλλοντος.  Αναφέρεται τόσο στα νέα όσο και στα υφιστάµενα
κτίρια..
Κύρια ΆρθραΚύρια Άρθρα
Κανονισµός Ορθολογικής Χρήσης και
Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΟΧΕΕ)
Ενεργειακή βαθµονόµηση κτιρίου
Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων
Κατανοµή δαπανών κεντρικών συστηµάτων
θέρµανσης, δροσισµού και ζεστού νερού µε
βάση την πραγµατική κατανάλωση
Περιοδικό έλεγχο των λεβήτων
Χρηµατοδότηση από Τρίτους για
επενδύσεις εξοικονόµησης ενέργειας και
ΑΠΕ στα δηµόσια κτίρια.
Οργάνωση Γραφείων Ενεργειακής 
∆ιαχείρισης στα ∆ηµόσια κτίρια



ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ Ο∆ΗΓΙΑ γιαΚΟΙΝΟΤΙΚΗ Ο∆ΗΓΙΑ για τηντην ‘‘ΕνεργειακήΕνεργειακή
απόδοσηαπόδοση τωντων κτιρίωνκτιρίων’ ’ ((2002/91/EK/16.12.022002/91/EK/16.12.02))

Επιβάλλει στις χώρες µέλη :
Να αναπτύξουν ολοκληρωµένη µεθοδολογία υπολογισµού της
ενεργειακής συµπεριφοράς του κτιρίου. 
Να επιβάλλουν ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις σε όλα τα νέα και
στα µεγάλα κτίρια (>1000 τ.µ.) τα οποία υφίστανται ανακαίνιση
µεγάλης κλίµακας. Η ποιότητα του εσωκλίµατος πρέπει να
εξασφαλίζεται
Ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων (νέων, προς ενοικίαση και πώληση). 

Να µεριµνήσουν ώστε τα µεγάλα δηµόσια κτίρια (> 1.000 τ.µ.), να 
επιδεικνύουν σε εµφανές σηµείο το πιστοποιητικό ενεργειακής
βαθµονόµησης και προαιρετικά τις εσωκλιµατικές συνθήκες.

Περιοδικό έλεγχο των λεβήτων (20 - 100 kW, > 100 kW, > 15 ετών) 
και εγκαταστάσεων κλιµατισµού (>12 kW).



ΚανονισµόςΚανονισµός ΟρθολογικήςΟρθολογικής ΧρήσηςΧρήσης ΕνέργειαςΕνέργειας
((ΚΟΧΕΕΚΟΧΕΕ) () (ΆρθροΆρθρο 4, 4, ΚΥΑΚΥΑ 21475/4707)21475/4707)

Κανονισµός µε σκοπό τον καθορισµό των απαιτήσεων, 
µεθόδων, κανόνων και υπολογιστικών εργαλείων για :

τη µελέτη και κατασκευή νέων κτιρίων υψηλής 
ενεργειακής & περιβαλλοντικής απόδοσης,

τη µελέτη των αναγκαίων επεµβάσεων για τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης υφιστάµενων κτιρίων,

ώστε να εξασφαλίζονται συνθήκες άνετης και υγιεινής 
διαβίωσης των ενοίκων.

Η επεξεργασία του ΚΟΧΕΕ είναι σε εξέλιξη.



ΕνεργειακόςΕνεργειακός ΣχεδιασµόςΣχεδιασµός ΚτιρίωνΚτιρίων

Εφαρµογή τεχνικών, στρατηγικών και σχεδιαστικών
λύσεων, που :

• ικανοποιούν τις ανάγκες των ενοίκων
εξασφαλίζοντας  συνθήκες άνεσης,

• αξιοποιούν τις περιβαλλοντικές πηγές ενέργειας,

µε τη µικρότερη ενεργειακή εξάρτηση του κτιρίου από 
συµβατικά καύσιµα.



Τεχνολογίες Ηλιακών συστηµάτων

Τα ηλιακά συστήµατα εκµεταλλεύονται την 
ηλιακή ακτινοβολία και παράγουν :

Θερµική ενέργεια
Παθητικά ηλιακά συστήµατα
Ενεργητικά ηλιακά συστήµατα

Ηλεκτρική ενέργεια
Φωτοβολταϊκά συστήµατα



Παθητικά Ηλιακά Συστήµατα

∆οµικά στοιχεία του κτιρίου που υποβοηθούν την
καλύτερη άµεση ή έµµεση εκµετάλλευση της ηλιακής
ενέργειας για τη θέρµανση ή το δροσισµό του κτιρίου.

Σύστηµα άµεσου κέρδους Τοίχος Trombe - Michel

Ηλιακός χώρος Σύστηµα µε αποθήκη θερµότητας



Στρατηγικές δροσισµού

Προστασία απο
θερµικά κέρδη

Ηλιακά κέρδη Θερµικά κέρδη Εσωτερικά κέρδη 

Εξάτµιση, Ακτινοβολία, 
Έδαφος

Απόρριψη πλεονάζουσας
θερµότητας

Αερισµός 



Φυσικός φωτισµός

Συµβάλλει :

στη µείωση των θερµικών κερδών

εξοικονόµηση ενέργειας

οπτική άνεση



Θερµικά ηλιακά συστήµατα
Οι συλλέκτες

εκµεταλλεύονται την ηλιακή 
ακτινοβολία 

και τη µεταφέρουν µε τη µορφή 
θερµότητας σε 

νερό
αέρα ή 
άλλο ρευστό

Εφαρµογές

Άµεση χρήση ζεστού νερού
Θέρµανση χώρων
Κλιµατισµό χώρων
Θέρµανση κολυµβητικών
δεξαµενών

Η εφαρµογή των επίπεδων ηλιακών συλλεκτών για ζεστό νερό
χρήσης είναι αρκετά διαδεδοµένη, αν και η αγορά τους δεν έχει
διεισδύσει µε τους ίδιους ρυθµούς σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. 

Η ΕΕ έχει θέσει στόχο (Λευκή Βίβλος) για 100 εκατ. τ.µ. 
εγκαταστηµένων ηλιακών συλλεκτών µέχρι το 2010.  Ο ετήσιος
ρυθµός πωλήσεων θα πρέπει να διπλασιαστεί φθάνοντας το 35 %.
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Εγκαταστηµένη επιφάνεια συλλεκτών ανά 1.000 κατοίκους
σε διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες (1994 - 1999). 



∆ύο κύριες τεχνολογίες χρησιµοποιούνται για τη θέρµανση 
νερού χαµηλής θερµοκρασίας

Επίπεδοι συλλέκτες Συλλέκτες κενού



Τυπολογίες Ηλιακών Συλλεκτών για θέρµανση νερού
χρήσης

Υπάρχουν πλέον τυποποιηµένες
µεθοδολογίες διαστασιολόγησης των
θερµοσιφωνικών συστηµάτων ζεστού
νερού χρήσης.



Συλλέκτες αέρα



Εφαρµογή ηλιακών συλλεκτών για δροσισµό κτιρίων



Εφαρµογές Φ/Β ΣυστηµάτωνΕφαρµογές Φ/Β Συστηµάτων

Η µεγάλη αγορά Φ/Β βρίσκεται στις αναπτυγµένες χώρες όπου µε
ενσωµάτωση σε κτίρια επιτυγχάνεται αισθητικά ευχάριστο αποτέλεσµα σε
συνδυασµό µε την παραγωγή «καθαρής» ενέργειας.



Μέτρα µε οικονοµικό όφελος (Μελέτη ΕΑΑ)
ντικατάσταση 
λιµατιστικών 

νεµιστήρες οροφής 

εντρικό σύστηµα 
έγχου (BEMS)

ντικατάσταση 
αµπτήρων

όνωση εξωτερικών 
οίχων

ερµοστατική ρύθµιση 

ύστηµα αντιστάθµι
ης (λέβητας)

υχνή συντήρηση 
βητα 

λλαγή λέβητα / 
υσικό αέριο 

λλαγή λέβητα/ντίζελ 

Καταστήµατα 
- ΓραφείαΝοσοκοµείαΣχολείαΞενοδοχείαΚατοικίεςΜέτρο



Ενεργειακή ανακαίνιση συγκροτήµατος
κοινωνικής κατοικίας στο ∆ήµο Ταύρου µε
εφαρµογή τεχνικών / τεχνολογιών
εξοικονόµησης ενέργειας και ΑΠΕ.



Ανακαίνιση παλιού βιοµηχανικού χώρου στην περιοχή του Ελαιώνα
(Αθήνα), µε εφαρµογή αρχών και τεχνικών βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής, 
οικολογικής δόµησης και εξοικονόµησης ενέργειας.

Ο περιβάλλων χώρος του
κτιρίου προβλέπεται να
µετατραπεί σε ένα µεγάλο
βιοκλιµατικό, οικολογικό
πάρκο.





Οργάνωση Γραφείων Ενεργειακής ∆ιαχείρισηςΟργάνωση Γραφείων Ενεργειακής ∆ιαχείρισης
(Κοινή Υπουργική Απόφαση - ΚΥΑ 21475/98)

Οι Φορείς του ∆ηµοσίου και ευρύτερου ∆ηµοσίου τοµέα 
υποχρεούνται, µε αποκλειστική τους ευθύνη, όπως :

εντάξουν στους Οργανισµούς τους και ταυτόχρονα να 
λειτουργήσουν Γραφείο ή Τµήµα Ενεργειακής ∆ιαχείρισης (ΓΕ∆) 
για το σύνολο των κτιρίων που χρησιµοποιούν,

καθορίσουν τις αρµοδιότητες του ΓΕ∆,

καθορίσουν τον τρόπο και τη διαδικασία στελέχωσής του,

ορίσουν ανά κτίριο ή οµάδα κτιρίων Ενεργειακό Υπεύθυνο.



Λειτουργίες Λειτουργίες –– Αρµοδιότητες ΓΕ∆Αρµοδιότητες ΓΕ∆

Τεκµηρίωση / Παρακολούθηση / Αξιολόγηση ενεργειακών   
πληροφοριών.

Προγραµµατισµό / Συντονισµό των παρεµβάσεων 
εξοικονόµησης ενέργειας.

Εκπόνηση σχετικών µελετών / Επίβλεψη της εκτέλεσης των 
παρεµβάσεων.

Ενηµέρωση / Πληροφόρηση / Εκπαίδευση της διοίκησης και του 
προσωπικού του φορέα.



Λειτουργίες Τεκµηρίωσης/ Παρακολούθησης / Λειτουργίες Τεκµηρίωσης/ Παρακολούθησης / 
ΑξιολόγησηςΑξιολόγησης

Καθορισµός πρωτογενών πληροφοριών, απαραίτητων να 
συλλέγονται ανά κτίριο από τον κάθε ενεργειακό υπεύθυνο και 
συγκέντρωση τους κεντρικά προς επεξεργασία.

Έλεγχος της λειτουργίας των ενεργειακών συστηµάτων (χρήση, 
λειτουργία εγκαταστάσεων και συσκευών, επισήµανση προβληµάτων 
συντήρησης, κλπ).

Καταγραφή και τήρηση αρχείου για τις ενεργειακές καταναλώσεις 
του κτιρίου/ων του φορέα.

Ανάλυση ενεργειακών καταναλώσεων / Κατάρτιση δεικτών 
ενεργειακής συµπεριφοράς κτιρίου/ων, αξιολόγηση και τακτική εξαγωγή 
συµπερασµάτων.

Σύνταξη προτάσεων βελτίωσης της ενεργειακής συµπεριφοράς του 
κτιρίου.



Ενδεικτικά στοιχεία ανάλυσης



Οργανωτική ένταξη του ΓΕ∆Οργανωτική ένταξη του ΓΕ∆

Από τις αρµοδιότητες του ΓΕ∆ προκύπτει ότι παρουσιάζει 
λειτουργική συνάφεια µε:

τις επιµέρους διοικητικές ενότητες και τους φορείς στους οποίους 
είναι ενταγµένοι οι ενεργειακοί υπεύθυνοι των κτιρίων,

την Τεχνική Υπηρεσία για ζητήµατα εκπόνησης τεχνικών 
µελετών, επίβλεψης τεχνικών εργασιών, συντηρήσεων κτιρίων και 
εγκαταστάσεων,

την υπηρεσία Προγραµµατισµού / Σχεδιασµού για συστήµατα  
προγραµµατισµού, συντονισµού, χρηµατοδοτήσεων,

τις ∆ιοικητικές/Οικονοµικές υπηρεσίες, για ζητήµατα 
προµηθειών, και παρακολούθησης λειτουργικών δαπανών.



Πιθανά Οργανωτικά Σχήµατα
 


