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Ενεργειακή απόδοση νοικοκυριών

Από τη θεωρία στην πράξη

Συνοπτικός ενεργειακός έλεγχος

Καλές πρακτικές/μελέτες περίπτωσης στην 
Ελλάδα

  

ΜΕΡΟΣ III – Δομή και περιεχόμενο



Να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με την ορολογία της 
ενεργειακής αποδοτικότητας στα νοικοκυριά και τους 
βασικούς παράγοντες που την επηρεάζουν

Να παρέχει στους συμμετέχοντες γνώσεις σε σχέση με τη 
διαδικασία ενός συνοπτικού ενεργειακού ελέγχου, καθώς 
και συμβουλές για το πώς να αντλήσουν τις κατάλληλες 
πληροφορίες κατά την επίσκεψή τους στο νοικοκυριό

Να παρέχει στους συμμετέχοντες συνοπτικά κάποιες καλές 
πρακτικές σε σχέση με την αντιμετώπιση του φαινομένου 
της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα

  

ΜΕΡΟΣ ΙΙI – Στόχοι



www.powerpoor.eu

  

Ενεργειακή απόδοση νοικοκυριών

1. Οικιακή κατανάλωση ενέργειας, ορολογία

2. Επισκόπηση συστημάτων θέρμανσης

3. Κατασκευή θερμικού κελύφους
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Ενεργειακή απόδοση νοικοκυριών
1. Οικιακή κατανάλωση ενέργειας, ορολογία

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Κιλοβατώρα (kWh) = Ισχύς (kW) x ώρα (h)

1kWh:
• 10W LED λάμπα x 100 h (~4 ημέρες)
• 2kW ηλεκτρικός θερμοσίφωνας x 0.5h
• Η απαιτούμενη ενέργεια για να 

ζεσταθούν 21l νερού από τους
10οC στους 50οC

• 2kW ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα x 0.5h

Γιατί είναι σημαντικό να δίνουμε έμφαση στη
θέρμανση όταν μιλάμε για ενεργειακή
αποδοτικότητα;

Ένα τυπικό μη ενεργειακά αποδοτικό
σπίτι στην Ελλάδα καταναλώνει

ετήσια ~250kWh/m² πρωτ. ενέργειας

Ποσοστιαία κατανομή της συνολικής
κατανάλωσης ενέργειας των νοικοκυριών
κατά τελική χρήση στην Ελλάδα:

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ)
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Ενεργειακή απόδοση νοικοκυριών
1. Οικιακή κατανάλωση ενέργειας, ορολογία

Πιο συνηθισμένα συστήματα θέρμανσης:

Λέβητας

• Σύνδεση με σώματα καλοριφέρ και καύσιμο 
το πετρέλαιο/αέριο

Ηλεκτρισμός

• Θέρμανση με ηλεκτρικές αντιστάσεις 
(σόμπες, αερόθερμα κ.ά.)

• Θερμοπομποί, θερμοσυσσωρευτές
• Αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα 

(Air-conditioning)

Σύστημα βιομάζας

• Άμεση θέρμανση (σόμπα, τζάκι)
• Ενεργειακό τζάκι/σόμπα συνδεδεμένο με 

σώματα καλοριφέρ

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ)

Ποσοστιαία κατανομή της συνολικής 
κατανάλωσης ενέργειας των νοικοκυριών 
κατά τύπο χρησιμοποιούμενου καυσίμου 
στην Ελλάδα:
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Ενεργειακή απόδοση νοικοκυριών
1. Οικιακή κατανάλωση ενέργειας, ορολογία

Πιο συνηθισμένες πηγές ενέργειας για 
θέρμανση:

Πετρέλαιο θέρμανσης

• Τυπικά υπάρχει λέβητας συνδεδεμένος με
μπόιλερ και καλοριφέρ

Ηλεκτρισμός

• Τοπικές μονάδες - θερμαντικά σώματα

Βιομάζα

• Ενεργειακό τζάκι/σόμπα συνδεδεμένο με
σώματα καλοριφέρ

Φυσικό αέριο

• Τυπικά υπάρχει λέβητας συνδεδεμένος με 
καλοριφέρ

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ)

Ποσοστιαία κατανομή κατανάλωσης 
θερμικής ενέργειας των νοικοκυριών 
κατά τύπο χρησιμοποιούμενου 
καυσίμου στην Ελλάδα:
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Ενεργειακή απόδοση νοικοκυριών
2. Επισκόπηση συστημάτων θέρμανσης

ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΣΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πετρέλαιο
θέρμανσης & 
LPG

Liters, kg ~0.08EUR/kWh
~0.15EUR/kWh
LPG

• Απαιτείται η ύπαρξη δεξαμενής
καυσίμων

• 1 L πετρέλαιο θέρμανσης = 
11,86 kWh

• 1 kg LPG= 12,8 kWh

• Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω
της αποθήκευσης εύλεκτου
καυσίμου

Ηλεκτρικό –
με
αντιστάσεις

kWh Ημέρα: 
~0.15EUR/kWh
Νύχτα:
~0.08EUR/kWh

• Εύκολο στη χρήση
• Ο θερμοσυσσωρευτές

εκμεταλλεύονται το μειωμένο 
νυχτερινό τιμολόγιο ενέργειας

• Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς
αν οι συσκευές είναι
ελαττωματικές ή καλυμμένες

Ηλεκτρικό –
αντλία 
θερμότητας 
(αέρα-αέρα)

kWh Ημέρα: 
~0.15EUR/kWh
Νύχτα:
~0.08EUR/kWh

• Συντελεστής απόδοσης 2.5-4: 
για 1kWh ηλεκτρισμού, 2.5-
4kWh θερμική ενέργεια 
αντλείται στο εσωτερικό

• Χαμηλότερη απόδοση σε
χαμηλές εξωτερικές
θερμοκρασίες

• Κάποιες συσκευές 
δεν λειτουργούν
αποδοτικά σε χαμηλές 
εξωτερικές θερμοκρασίες (-
5οC ή χαμηλότερες)

* Τιμές αναφοράς, οι πραγματικές τιμές ποικίλλουν εξαιτίας πολλών διαφορετικών παραγόντων
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ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΣΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Βιομάζα m3 για 
ξυλεία

Kg/ton 
για pellets

~0.035EUR/kWh

*σημαντικό να 
χρησιμοποιείτα
ι στεγνή ξυλεία

• Άμεση θέρμανση (εστία μέσα 
στο χώρο διημέρευσης) ή

• Κεντρική θέρμανση (λέβητας + 
διανομή νερού σε καλοριφέρ)

• 1 „κυβικό μέτρο ξυλείας” 
=1575 kWh

• Υπάρχει ρίσκο δηλητηρίασης από
μονοξείδιο του άνθρακα (CO) εάν
η καμινάδα δεν συντηρείται
σωστά ή λανθασμένη 
διαστασιολόγηση

• Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς αν η
εστία ή η καμινάδα δεν είναι
σωστά προστατευμένη

Φυσικό
αέριο

m3/kWh ~0.05EUR/kWh • Δεν υπάρχει κάλυψη σε όλες
τις περιοχές της χώρας

• 1 m³ = 9,4-10,2 kWh

• Κάποιοι λέβητες
αερίου χρειάζονται χαμηλή
πίεση νερού για να 
λειτουργούν σωστά

• Υπάρχει κίνδυνος δηλητηρίασης
από μονοξείδιο του
άνθρακα (CO) αν η καμινάδα δεν
συντηρείται σωστά

Τηλεθέρ
μανση

kWh, kW, 
m2

~0.025EUR/kWh • Δεν υπάρχει κάλυψη σε όλες
τις περιοχές της χώρας

• Μπορεί να υπάρχει ασάφεια 
στον τρόπο τιμολόγησης, 
που μειώνει την εμπιστοσύνη
των καταναλωτών

* Τιμές αναφοράς, οι πραγματικές τιμές ποικίλλουν εξαιτίας πολλών διαφορετικών παραγόντων

Ενεργειακή απόδοση νοικοκυριών
2. Επισκόπηση συστημάτων θέρμανσης
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Ενεργειακή απόδοση νοικοκυριών
3. Κατασκευή θερμικού κελύφους

Αποδοτικότητα συστήματος 
θέρμανσης
• Η τακτική συντήρηση είναι πολύ 

σημαντική για την αποδοτική λειτουργία 
του συστήματος

• Η σωστή ρύθμιση του θερμοστάτη μπορεί 
να μειώσει την ενεργειακή κατανάλωση

• Η θερμότητα είναι μοιρασμένη σωστά ή 
συγκεντρώνεται σε ένα χώρο;

Τιμές αναφοράς για απώλειες ενέργειας μέσω του κελύφους / Πηγή: REACH

Θερμομόνωση

• Τοίχοι, οροφές, κουφώματα, δάπεδα
• Σημαντικό να αποφεύγονται οι

θερμογέφυρες

Θερμική μάζα

• Μεγαλύτερη θερμική μάζα σημαίνει και
μεγαλύτερη θερμική αδράνεια που κάνει το
χώρο πιο θερμικά παθητικό

• π.χ. ηλιακή θερμική ενέργεια μπορεί να 
αποθηκευτεί στη θερμική μάζα του δαπέδου 
μπροστά από ένα παράθυρο

Αεροστεγανότητα

• Κενά στα κουφώματα δημιουργούν
διαρροές ενέργειας

• Οι ανεμιστήρες σε μπάνιο και κουζίνα πρέπει να 
έχουν πτερύγια που ανοίγουν μόνο προς μία 
κατεύθυνση για να μειώνονται οι διαρροές
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Γεωγραφικός προσανατολισμός

• Προσανατολισμός προς το Νότο
οδηγεί σε μεγαλύτερα ηλιακά κέρδη

• Οι μαρκίζες πάνω από τα ανοίγματα 
επιτρέπουν στο χειμερινό ήλιο να 
εισέλθει αλλά μπλοκάρουν τον θερινό 
που βρίσκεται ψηλά

Σχήμα / μορφή κτιρίου

• Ένα "μαζεμένο" σχήμα κτιρίου με 
μειωμένο εμβαδόν εκτεθειμένων 
επιφανειών σημαίνει και λιγότερες 
θερμικές απώλειες

Γειτονικές κατοικίες

• Μεσοτοιχίες με άλλες κατοικίες έχουν
λιγότερες απώλειες ενέργειας

Τιμές αναφοράς για απώλειες ενέργειας μέσω του κελύφους / Πηγή: REACH

Ενεργειακή απόδοση νοικοκυριών
3. Κατασκευή θερμικού κελύφους



  

www.powerpoor.eu

Θερμογέφυρα

• Μεταφορά θερμότητας μεταξύ εσωτερικού 
και εξωτερικού του κτιρίου

• Μη-θερμομονωμένοι τοίχοι, μπαλκόνια από 
οπλισμένο σκυρόδεμα

https://civilengineering4u.wordpress.com/2017/05/29/th
ermal-bridging/

Υδρατμοί, αεροστεγανότητα & μούχλα

• 1 άτομο μπορεί να παράγει ~1.5kg υδρατμών 
την ημέρα

• Το μαγείρεμα, το ντους, το στέγνωμα των 
ρούχων, το πλύσιμο πιάτων επίσης παράγουν 
υδρατμούς

• Εάν ο εσωτερικός χώρος είναι αεροστεγανός 
και δεν αερίζεται, οι υδρατμοί παραμένουν
παγιδευμένοι στο εσωτερικό

• Η μούχλα συχνά δημιουργείται σε κρύα 
σημεία όπου οι υδρατμοί υγροποιούνται 
(θερμογέφυρες)

Ενεργειακή απόδοση νοικοκυριών
3. Κατασκευή θερμικού κελύφους

https://civilengineering4u.wordpress.com/2017/05/29/thermal-bridging/
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Από τη θεωρία στην πράξη

1. Μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και πρακτικές 
συμβουλές

2. Κατανόηση των λογαριασμών ενέργειας και ηλεκτρισμού -
Φυσικού αερίου
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Από τη θεωρία στην πράξη
1. Μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και πρακτικές συμβουλές

ΒΡΕΙΤΕ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ή 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ 

όπως παράθυρα, πόρτα εισόδου, εξωτερικοί 
τοίχοι, οροφή προς μη θερμαινόμενη σοφίτα

και «διορθώστε» τις
με μονωτικές ταινίες, αντανακλαστικά 

φύλλα, θερμομόνωσηΒΡΕΙΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

• Αντικαταστήστε τις συσκευές 
με Ενεργειακά Αποδοτικές ή
(Η νέα κλάση A (2020) καταναλώνει έως και 
100 kWh λιγότερο ετησίως)

• Μειώστε τον χρόνο λειτουργίας τους
Χρήση χρονοδιακόπτη για ηλεκτρικό
θερμοσίφωνα

Πως να εξοικονομήσετε ενέργεια?

ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

αλλά μην μειώσετε την άνεση 
(βελτιώστε την)

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΙΔΑΝΙΚΑ ΤΟΝ 
ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ - ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

ρυθμίζοντας τον τρόπο χρήσης των 
δωματίων και των σκιάσεων

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΠΟ ΥΠΕΡ –
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

χρησιμοποιώντας περσίδες, μαρκίζες, 
δέντρα, πετάσματα

Τα απλά μέτρα θα έχουν γρήγορα αποτελέσματα με μικρότερο κόστος, 
αλλά και μικρή εξοικονόμηση

Το βέλτιστο μέτρο έχει γρήγορα αποτελέσματα, χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη εξοικονόμηση = 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - μακροπρόθεσμη επένδυση



ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ σε

• ηλιακό κέρδος σε 
περίοδο θέρμανσης

• θερμομόνωση 
(οικονομικά 
αποδοτικό!)

• χρήση της θερμότητας 
που θα «χανόταν» μέσω 
ανάκτησης  (εναλλάκτες
θερμότητας)

• χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ σε

• ηλιακό κέρδος σε 
περίοδο ψύξης 

• διαρροές αέρα (αλλά 

αφήστε καθαρό αέρα 

να εισέλθει!)

• θερμικές γέφυρες
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
της θερμικής μάζας (επιβραδύνει 
την αλλαγή θερμοκρασίας!)
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Από τη θεωρία στην πράξη
1. Μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και πρακτικές συμβουλές



Παράδειγμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ κατοικίας
Μείωση κατανάλωσης από 250 kWh/τ.μ. σε 90 kWh/τ.μ.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
1. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ εξωτερικού κελύφους
2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ κουφωμάτων
3. Αντικατάσταση ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΥ συστήματος ΖΝΧ
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ και ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός, ενεργειακά αποδοτικές 
συσκευές, στεγανοποίηση – προστασία από ρεύματα αέρα, 
συσκευές εξοικονόμησης νερού, χρονοδιακόπτες, θερμοστάτης

Από τη θεωρία στην πράξη
1. Μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και πρακτικές συμβουλές



Παράδειγμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ κατοικίας 100 τ.μ.
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ εξωτερικού κελύφους

ΜΕΤΡΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
(ΧΡΟΝΙΑ)

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 
ΖΩΗΣ (ΧΡΟΝΙΑ)

10 εκ. 
Ορυκτοβάμβακας 
στους εξωτερικούς 
τοίχους ή
7-10 εκ. διογκωμένη 
πολυστερίνη

45-55 €/τ.μ. 10-15
(εξαρτάται από την 
ενεργειακή 
κατανάλωση)

50

20 εκ. 
Ορυκτοβάμβακας 
στην οροφή ή
10 εκ. πλάκες 
εξηλασμένης
πολυστερίνης

44-48 €/τ.μ. 5-10
(εξαρτάται 
από την ενεργειακή
κατανάλωση)

50
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Από τη θεωρία στην πράξη
1. Μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και πρακτικές συμβουλές



• Προβλήματα ΥΓΡΑΣΙΑΣ εάν 
χρησιμοποιηθεί υλικό με χαμηλό 
συντελεστή διάχυσης υδρατμών

• Ο καλός αερισμός είναι ζωτικής 
σημασίας

• ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΕΣ – Η υψηλής 
ποιότητας κατασκευή μειώνει τον 
κίνδυνο δημιουργίας θερμογεφυρών
σε παράθυρα, πόρτες, στέγη/οροφή
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Από τη θεωρία στην πράξη
1. Μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και πρακτικές συμβουλές

Παράδειγμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ κατοικίας 100 τ.μ.
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ εξωτερικού κελύφους



Τα φυσικά υλικά αυξάνουν τη βιωσιμότητα λόγω της χαμηλής ενσωματωμένης 
ενέργειας (ανακυκλωμένη κυτταρίνη, μαλλί προβάτου, μπάλες άχυρου)
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Από τη θεωρία στην πράξη
1. Μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και πρακτικές συμβουλές

Παράδειγμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ κατοικίας 100 τ.μ.
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ εξωτερικού κελύφους



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ παράθυρα και πόρτες
Τιμή U – Συντελεστής θερμοπερατότητας: 
χαμηλότερο U – καλύτερη μόνωση - υψηλότερο κόστος
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
(ΧΡΟΝΙΑ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 
(ΧΡΟΝΙΑ)

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 
κουφώματα
• PVC, αλουμινίου, 

ξύλινα
• U μικρότερο από 1,2

W/m2K)

Αλουμίνιο 350-440/ 
τ.μ. 
Ξύλο 440-540/τ.μ. 
PVC 240-270/τ.μ.

8-20
(εξαρτάται από τον 
εγκατεστημένο 
τύπο και την 
ενέργεια που  
καταναλώνεται)

50
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Παράδειγμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ κατοικίας 100 τ.μ.

Από τη θεωρία στην πράξη
1. Μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και πρακτικές συμβουλές



ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – αλλαγή πηγής 
ενέργειας από πετρέλαιο θέρμανσης σε βιομάζα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
(ΧΡΟΝΙΑ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΖΩΗΣ 

(ΧΡΟΝΙΑ)

ΒΙΟΜΑΖΑ
Πυρολυτικός λέβητας 
(20-25 kw) αντί για 
πετρελαίο θέρμανσης

3000 - 4000 EUR 3-4 20-25

ΒΙΟΜΑΖΑ Λέβητας 
πέλετ (20-25 kw) αντί 
για πετρελαίο 
θέρμανσης

2000 EUR 2-3 20-25
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Από τη θεωρία στην πράξη
1. Μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και πρακτικές συμβουλές

Παράδειγμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ κατοικίας 100 τ.μ.



Παράδειγμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ κατοικίας 100 τ.μ.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΕΤΗΣΙΑ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ

(ΧΡΟΝΙΑ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 
(ΧΡΟΝΙΑ)

ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ έναντι 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ BOILER για
ζεστό νερό χρήσης και/ή 

θέρμανση

1200 EUR (ΖΝΧ)
5500 EUR

(ΖΝΧ+ΘΕΡΜΑΝΣΗ)

1500 kWh
(μόνο ΖΝΧ)
5000 kWh

(ΖΝΧ+ΘΕΡΜΑΝΣΗ)

7 - 8 25
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Πηγή: https://www.dgs.de

Από τη θεωρία στην πράξη
1. Μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και πρακτικές συμβουλές



ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 
(σχεδιασμός, 
εξοπλισμός, 
μεταφορά, 

εγκατάσταση, 
ασφάλιση)

ΕΤΗΣΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΟΦΕΛΟΣ

ΑΠΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ

(ΧΡΟΝΙΑ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΖΩΗΣ 

(ΧΡΟΝΙΑ)

Εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών για 

ιδιοκατανάλωση 
(5 kW)

~ 7000 EUR 1000 EUR 7 25
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Πηγές: https://www.elektro-beckhaeuser.de/photovoltaik/
https://www.energysage.com/solar/101/net-metering-for-home-solar-panels/

Παράδειγμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ κατοικίας 100 τ.μ.

Από τη θεωρία στην πράξη
1. Μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και πρακτικές συμβουλές



Τυπική κατανάλωση συσκευών σε κατάσταση 
αναμονής (stand – by)
TV 6-7 W
DVD 5 W
Ξυπνητήρι 1 - 3 W
Φούρνος 
μικροκυμάτων

2 - 6 W

Φορτιστής 2 - 4 W
Laptop (sleep) 3-11 W
ΣΥΝΟΛΟ 36 W x 24 h = 864Wh

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ:

• Συσκευές σε κατάσταση αναμονής

• Στεγανοποίηση - προστασία από 
ρεύματα αέρα, αντανακλαστικά φύλλα

• Ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός 

• Ενεργειακά αποδοτικές συσκευές

• Προγραμματιζόμενος θερμοστάτης

• Θερμοστατικές κεφαλές σωμάτων
~1kWh ημερησίως, 55 EUR ετησίως
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Παράδειγμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ κατοικίας 100 τ.μ.

Από τη θεωρία στην πράξη
1. Μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και πρακτικές συμβουλές



3-4 παράθυρα,
20 EUR επένδυση,
Απόσβεση σε 1 χρόνο

3 καλοριφέρ
20 EUR επένδυση, 
Απόσβεση σε 1 
χρόνο
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΙ 
ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ:

• Συσκευές σε κατάσταση αναμονής

• Στεγανοποίηση - Προστασία από 
ρεύματα αέρα, ανακλαστικά φύλλα

• Ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός 

• Ενεργειακά αποδοτικές συσκευές

• Συσκευές εξοικονόμησης νερού

Παράδειγμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ κατοικίας 100 τ.μ.

Από τη θεωρία στην πράξη
1. Μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και πρακτικές συμβουλές



2 λάμπες LED,
12 EUR επένδυση,
Απόσβεση σε 1 χρόνο
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Παράδειγμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ κατοικίας 100 τ.μ.

Από τη θεωρία στην πράξη
1. Μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και πρακτικές συμβουλές

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΙ 
ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ:

• Συσκευές σε κατάσταση αναμονής

• Στεγανοποίηση - Προστασία από 
ρεύματα αέρα, ανακλαστικά φύλλα

• Ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός 

• Ενεργειακά αποδοτικές συσκευές

• Συσκευές εξοικονόμησης νερού



Πηγή: https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-
and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database/qr-code-new-energy-label_el
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Νέες ενεργειακές ετικέτες 2021

Παράδειγμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ κατοικίας 100 τ.μ.

Από τη θεωρία στην πράξη
1. Μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και πρακτικές συμβουλές

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΙ 
ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ:

• Συσκευές σε κατάσταση αναμονής

• Στεγανοποίηση - Προστασία από 
ρεύματα αέρα, ανακλαστικά φύλλα

• Ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός 

• Ενεργειακά αποδοτικές συσκευές

• Συσκευές εξοικονόμησης νερού



10 m3 δυνατότητα εξοικονόμησης σε 
σύγκριση με συμβατική βρύση
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Παράδειγμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ κατοικίας 100 τ.μ.

Από τη θεωρία στην πράξη
1. Μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και πρακτικές συμβουλές

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΙ 
ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ:

• Συσκευές σε κατάσταση αναμονής

• Στεγανοποίηση - Προστασία από 
ρεύματα αέρα, ανακλαστικά φύλλα

• Ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός 

• Ενεργειακά αποδοτικές συσκευές

• Συσκευές εξοικονόμησης νερού
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ – πρακτικές συμβουλές
• Όταν αγοράζετε λέβητα, επιλέξτε κάποιον που κατάλληλο για το μέγεθος του χώρου σας

• Κλείστε την εισαγωγή/εξαγωγή αέρα όταν δεν χρησιμοποιείται για να αποφύγετε την 

απώλεια θερμότητας από την καμινάδα

• Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει διαρροή καυσαερίων στον χώρο διαβίωσης (!)

• Βεβαιωθείτε πως τα ξύλα είναι αρκετά ξηρά για να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο

• Επιθεωρείτε και καθαρίζετε τακτικά την καμινάδα

• Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε τρόπους ανάκτησης θερμότητας από την 

καμινάδα για να αυξήσετε τη μεταφορά θερμότητας στον χώρο σας

• Ρυθμίστε χαμηλότερα τον θερμοστάτη για τα αχρησιμοποίητα δωμάτια

• Εξετάστε το ενδεχόμενο αγοράς προγραμματιζόμενου θερμοστάτη χώρου

• Μονώστε τις σωληνώσεις ζεστού νερού, ιδιαίτερα αν διέρχονται από "ψυχρούς" χώρους

• Συντηρείτε τακτικά το σύστημα

• Εξαερώστε τα σώματα που λειτουργούν με νερό

Από τη θεωρία στην πράξη
1. Μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και πρακτικές συμβουλές



• Χρησιμοποιήστε το νυχτερινό / «φθηνό» τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας για 

θέρμανση - ειδικά για ηλεκτρικούς θερμοσυσσωρευτές, ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες 

και πλυντήρια/στεγνωτήρια

• Χρησιμοποιήστε χρονοδιακόπτες πριζών για ηλεκτρικές συσκευές που δεν χρειάζεται 

να λειτουργούν συνεχόμενα ή για να θερμαίνετε μόνο τα δωμάτια  που 

χρησιμοποιούνται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της ημέρας

• Διατηρείτε τα στοιχεία θέρμανσης καθαρά και χωρίς εμπόδια στη ροή του αέρα

• Αντικαταστήστε σε πρώτη ευκαιρία παλαιές/ μη αποδοτικές ηλεκτρικές συσκευές που 

χρησιμοποιούνται εκτεταμένα (ψυγείο, πλυντήριο, στεγνωτήριο)

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ – πρακτικές συμβουλές
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Από τη θεωρία στην πράξη
1. Μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και πρακτικές συμβουλές



ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ – πρακτικές συμβουλές
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Από τη θεωρία στην πράξη
1. Μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και πρακτικές συμβουλές

• Χρησιμοποιήστε τη νυχτερινή /"φθηνή" ηλεκτρική ενέργεια για θερμοσίφωνες

• Περιορίστε τη θερμοκρασία του θερμοσίφωνα - περίπου 60 οC επαρκούν για τις       

περισσότερες ανάγκες του νοικοκυριού

• Εάν ο υφιστάμενος θερμοσίφωνας είναι ανεπαρκώς μονωμένος, εξετάστε το ενδεχόμενο 

πρόσθετης μόνωσης

• Το μέγεθος του θερμοσίφωνα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του νοικοκυριού - οι 

θερμοσίφωνες που είναι μεγαλύτεροι από όσο χρειάζεται είναι λιγότερο αποδοτικοί

• Κάντε ντους αντί για μπάνιο

• Αφαιρέστε τα άλατα (ειδικά σε περίπτωση σκληρού νερού) από τα ηλεκτρικά στοιχεία 

θέρμανσης για να αυξήσετε την απόδοση

• Ελέγξτε τα εξαρτήματα σωληνώσεων - οι ελαττωματικοί μείκτες νερού και οι κεφαλές ντους 

προκαλούν διαρροές ζεστού νερού



• Χρησιμοποιήστε μόνωση και αντανακλαστικά φύλλα μεταξύ των θερμαντικών στοιχείων 

και του τοίχου

• Χρησιμοποιήστε λαστιχένια (ή από αφρολέξ) σφραγιστικά εξαρτήματα στις 

πόρτες/παράθυρα για να περιορίσετε την ανεπιθύμητη ροή αέρα

• Κλείστε τα ρολλά/πατζούρια κατά τη διάρκεια της νύχτας το χειμώνα για να μειώσετε την 

απώλεια θερμότητας και κατά τη διάρκεια της ημέρας το καλοκαίρι για αποφυγή 

υπερθέρμανσης

• Ανοίξτε τα ρολλά/πατζούρια για να επιτρέψετε στον ήλιο να ζεστάνει τα δωμάτια το 

χειμώνα και για νυχτερινό δροσισμό το καλοκαίρι

• Ψάξτε για μούχλα και υγρούς τοίχους για να εντοπίσετε ψυχρά σημεία στους τοίχους -

εξετάστε το ενδεχόμενο πρόσθετης μόνωσης γύρω από αυτά τα σημεία

• Τα μεγάλου πάχους χαλιά μπορούν να μειώσουν την απώλεια θερμότητας μέσω των 

δαπέδων
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Από τη θεωρία στην πράξη
1. Μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και πρακτικές συμβουλές

ΜΟΝΩΣΗ και ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ - πρακτικές συμβουλές



ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - πρακτικές συμβουλές
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Από τη θεωρία στην πράξη
1. Μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και πρακτικές συμβουλές

• Όταν αγοράζετε μια νέα συσκευή, δώστε προσοχή στην ενεργειακή της κλάση

• Κάντε απόψυξη στα ψυγεία τακτικά

• Κρατήστε τα ψυγεία μακριά από πηγές θερμότητας και αφήστε αρκετό κενό χώρο πίσω τους 

για να επιτρέψετε την αποτελεσματική απόρριψη της θερμότητας

• Ελέγχετε αν οι πόρτες των ψυγείων είναι αεροστεγείς

• Μην ρυθμίζετε τη θερμοκρασία του ψυγείου πολύ χαμηλά

• Εξετάστε το ενδεχόμενο χαμηλότερης θερμοκρασίας νερού κατά την πλύση των ρούχων

• Εξετάστε το φυσικό στέγνωμα αντί για ηλεκτρικό στεγνωτήριο

• Οι επαγωγικές σόμπες είναι πιο αποδοτικές από τις ηλεκτρικές αντιστάσεις

• Κρατήστε τα καπάκια των κατσαρολών κλειστά όταν μαγειρεύετε για να μειώσετε την 

απαιτούμενη ενέργεια

• Κλείστε τις ηλεκτρονικές συσκευές όταν δεν τις χρησιμοποιείτε - αποφύγετε να τις αφήνετε 

αναμμένες ή σε κατάσταση αναμονής



ΦΩΤΙΣΜΟΣ- πρακτικές συμβουλές
• Σβήστε τα φώτα στα δωμάτια που δεν χρησιμοποιούνται

• Χρησιμοποιήστε φυσικό φωτισμό όταν είναι δυνατόν

• Χρησιμοποιήστε ανιχνευτές κίνησης/χρονοδιακόπτες

• Χρησιμοποιήστε τοπικές πηγές φωτισμού αντί για κεντρικά/μεγαλύτερα φωτιστικά

• Χρησιμοποιήστε φώτα ρυθμιζόμενης έντασης (dimmer)

• Το σωστό φωτιστικό μπορεί να μειώσει την απαιτούμενη ενέργεια για το φωτισμό ενός 

δωματίου
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Από τη θεωρία στην πράξη
1. Μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και πρακτικές συμβουλές
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Πηγή: https://www.zenith.gr/pliromi-logariasmou/

• Μονάδα μέτρησης του φυσικού αερίου είναι το κυβικό 
μέτρο (m³).

• Το φυσικό αέριο έχει διαφορετικές πυκνότητες 
ενέργειας ανά περιοχή.

• Ο όγκος του αερίου πολλαπλασιάζεται με τη μέση 
ανωτέρα θερμογόνο δύναμη αερίου, η οποία είναι 
συγκεκριμένη για κάθε περιοχή διανομής.

• Η ενέργεια που προκύπτει σε kWh τιμολογείται 
σύμφωνα με την τιμή ανά kWh.

• 1 m³ φυσικού αερίου: ~11.4kWh
• 1kWh φυσικού αερίου (Τελική τιμή): 

~0.04 -0.06 EUR/kWh

1. Συντελεστής Διόρθωσης: Μετατρέπει τα «αδιόρθωτα» συνολικά καταναλωθέντα 
κυβικά μέτρα (m³) σε «κανονικά» κυβικά μέτρα (Nm³), δηλαδή υπό κανονικές 
συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας

2. Περίοδος κατανάλωσης (χρησιμοποιείται για την αναγωγή σε ετήσια χρήση)
3. «Αδιόρθωτα» συνολικά καταναλωθέντα κυβικά μέτρα (m³)
4. «Κανονικά» κυβικά μέτρα (Nm³)
5. kWh: Είναι μονάδα μέτρησης της ενέργειας και εκφράζει την ισχύ των συσκευών 

σε KW επί τις ώρες λειτουργίας τους.
6. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Φ.ΑΕΡΙΟΥ: Το σύνολο των χρεώσεων που επιβάλει ο 

Προμηθευτής στον Πελάτη για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου και οι οποίες 
σχετίζονται αποκλειστικά με την Προμήθεια Φυσικού Αερίου

7. ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ: Οι χρεώσεις που βαρύνουν τον Πελάτη και αφορούν
σε ρυθμιζόμενες υπηρεσίες σχετικές με την Προμήθεια Φυσικού Αερίου που 
παρέχονται από τρίτους

8. ΗΚΑΣΠ: Ο Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης του Σημείου Παράδοσης.

3 4

51 2
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Από τη θεωρία στην πράξη
2. Κατανόηση των λογαριασμών ενέργειας και ηλεκτρισμού – φυσικού  αερίου
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Πηγή: https://dei.gr/el/oikiakoi-pelates/o-logariasmos-sas/epeksigisi-neou-logariasmou-n

• Οι οικιακοί πελάτες είναι ενταγμένοι σε 
4μηνιαίο κύκλο καταμέτρησης και 
λαμβάνουν 6 διμηνιαίους λογαριασμούς 
τον χρόνο:
3 Έναντι και 3 Εκκαθαριστικούς

• Οι καταναλωτές συχνά μπερδεύονται από 
τη λογιστική εξισορρόπησης

• Στοιχεία του λογαριασμού:
1: Στοιχεία επικοινωνίας προμηθευτή και 
διαχειριστή δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ)
2: Τύπος λογαριασμού (Εκκαθαριστικός, 
Έναντι, Τελικός)
3: Τελικό ποσό πληρωμής
4: Ημερομηνία προθεσμίας πληρωμής
5: Κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής
6: Συνοπτικά οι χρεώσεις και οι 
καταναλώσεις
7: Χώρος προσωποποιημένων μηνυμάτων

• Στην πίσω όψη αποτυπώνονται αναλυτικά 
οι χρεώσεις και οι καταναλώσεις του 
λογαριασμού

• Τιμή ηλεκτρικού ρεύματος:
Ημέρα: ~0.15EUR/kWh
Νύχτα: ~0.08EUR/kWh
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• Κυβικό μέτρο έναντι χωρικού κυβικού
μέτρου ξύλου

• Κατά την αγορά ξυλείας, χρησιμοποιείται 
το χωρικό κυβικό μέτρο

• 1 χωρικό κυβικό μέτρο ξύλου είναι ~0.7
m³, ανάλογα με το σχήμα που έχει κοπεί

• 1 "χωρικό κυβικό μέτρο ξυλείας” =
1575 kWh

• 1 kWh που παράγεται από την καύση  
ξύλου κοστίζει: ~0.06 EUR

1 κυβικό μέτρο
(κ.μ.) ξύλου

1 χωρικό κυβικό 
μέτρο (χ.κ.μ.) ξύλου

Πηγές:
http://kamin.16mb.com/savjeti/kupovina-drveta-za-ogrijev/
https://algoritam.home.blog/2020/01/19/zasto-kubik-drva-nije-isto-sto-i-metar/

Διάρκεια 
ξήρανσης

Κορμοί
σε εξωτερικό 

χώρο

Κορμοί
αποθηκευμένοι

μετά από 3 μήνες

Κούτσουρα 
(1/4 κορμού) 

αποθηκευμένα 
μετά από 3 μήνες

Αρχική
υγρασία

76% 76% 76%

6 μήνες 46% 44% 28%

12 μήνες 35% 32% 23%

15 μήνες 32% 27% 20%

18 μήνες 27% 22% 15%

24 μήνες 24% 18% 14%

• Τα ξύλα πρέπει να ξηραίνονται σωστά
πριν χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο 
(υγρασία μικρότερη από 20%)

• Η καύση υγρών ξύλων προκαλεί απώλεια 
ενέργειας και μπορεί να οδηγήσει στη 
δημιουργία αποθέσεων κρεοσώτου στην 
καμινάδα

• Τα ξύλα πρέπει να αποθηκεύονται 
εκτεθειμένα στον νότο και στον άνεμο, 
προστατευμένα από τη βροχή και το χιόνι, 
απομακρυσμένα από το έδαφος, με αρκετό 
χώρο γύρω τους ώστε να επιτρέπεται η 
επαρκής ροή αέρα

Από τη θεωρία στην πράξη
2. Κατανόηση των λογαριασμών ενέργειας και ηλεκτρισμού – φυσικού  αερίου

http://kamin.16mb.com/savjeti/kupovina-drveta-za-ogrijev/
https://algoritam.home.blog/2020/01/19/zasto-kubik-drva-nije-isto-sto-i-metar/
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Συνοπτικός ενεργειακός έλεγχος

1. Στόχοι

2. Βασικά βήματα

3. Σημαντικά σημεία, χρήσιμα εργαλεία, συμβουλές
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Στόχος του συνοπτικού ενεργειακού ελέγχου είναι η συλλογή βασικών 
πληροφοριών για τον προσδιορισμό της υπάρχουσας ενεργειακής κατάστασης 

στο νοικοκυριό

Μετά τον έλεγχο, οι Σύμβουλοι Ενέργειας θα πρέπει να είναι σε θέση να 
προτείνουν μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την βελτίωση 

των συνθηκών διαβίωσης

Σύστημα 
θέρμανσης / 

ψύξης

Ενεργειακή 
απόδοση 

του κτιρίου

Κατανάλωση
συσκευών

Ενεργειακή 
συμπεριφορά 

(θερμική 
άνεση)

Ζητήματα 
ασφάλειας

Ανάλυση 
λογαριασμού 

ενέργειας

Λίστα ελέγχου

Συνοπτικός ενεργειακός έλεγχος
1. Στόχοι



Συνοπτικός ενεργειακός έλεγχος
2. Βασικά βήματα
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ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Δεδομένα:
Κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, 
ηλεκτρικό ρεύμα, νερό (kWh, l.)
Χρήση ενέργειας: σύστημα θέρμανσης και 
κλιματισμού (φυσικό αέριο, βιομάζα, 
τηλεθέρμανση, πετρέλαιο, ηλεκτρικό ρεύμα), 
ηλεκτρικές συσκευές (ποσότητα, η κατανάλωση σε 
κατάσταση αναμονής…)
Φάκελος ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου: 
μόνωση, εξωτερικοί τοίχοι, στέγη, καμινάδα, 
θερμικές γέφυρες

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Καθορισμός:
Πρότυπα κατανάλωσης (π.χ. σεζόν, 
καθημερινά, μηνιαία)
Σημαντική χρήση ενέργειας (θα οδηγήσει 
στον καθορισμό των αποδοτικότερων 
μέτρων εξοικονόμησης)
Σημεία αναφοράς (χρησιμοποιώντας τους 
πιο πρόσφατους δείκτες ενεργειακής 
απόδοσης kWh / m2)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Αναφορά στον δικαιούχο
Κατάταξη
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΤΙΡΙΟΥ

• Σύνθεση τοίχου από μέσα προς τα 
έξω με έμφαση στη θερμομόνωση 
και τη θερμική μάζα. Εντοπισμός 
πιθανών θερμογεφυρών

• Παράθυρα και πόρτες - έλεγχος 
στεγανότητας, τύπος γυαλιού 
(μονό / διπλό / τριπλό)

• Ανοίγματα εξαερισμού - έλεγχος 
ροής αέρα στα ανοίγματα –
ανεμιστήρας εξαερισμού 
κουζίνας και μπάνιου

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

• Τύπος θέρμανσης - αέριο / 
τηλεθέρμανση / ηλεκτρική 
ενέργεια / ξύλο / pellet / 
πετρέλαιο

• Θέση τερματικών μονάδων 
θέρμανσης (καλοριφερ) στο χώρο 
διαβίωσης / εργασίας - είναι οι 
μονάδες θέρμανσης κοντά σε 
εξωτερικούς αμόνωτους τοίχους; 
Ποια είναι η κατανομή 
θερμότητας στο δωμάτιο;

• Περίοδοι λειτουργίας 
συστήματος θέρμανσης

Συνοπτικός ενεργειακός έλεγχος
3. Σημαντικά σημεία, χρήσιμα εργαλεία, συμβουλές
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ

• Κατάσταση της 
καμινάδας - Κίνδυνος 
μονοξειδίου του 
άνθρακα

• Παλιά ηλεκτρικά 
θερμαντικά σώματα, 
εμποδίζόμενη ροή 
αέρα γύρω από τους 
θερμαντήρες

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ

• Ποια είναι τα πιο «αδύναμα» ενεργειακά σημεία;

• Μέρη του σπιτιού/διαμερίσματος που είναι κρύα

• Τυχόν δραστηριότητες που αποφεύγονται λόγω κρύου 
- π.χ. να κάθονται στο τραπέζι για πολύ καιρό

• Μέρη του σώματος που αισθάνονται κρύα - πόδια, 
χέρια, πλάτη

• Προσδιορίστε εάν υπάρχουν εφαρμοστέα 
προγράμματα μείωσης της ενεργειακής 
φτώχειας/ενεργειακής αναβάθμισης

• Πόσο καιρό θα ζουν οι ενοικιαστές στην ιδιοκτησία;

• Απαιτείται/προγραμματίζεται κάποια ανακαίνιση 
σύντομα;

Συνοπτικός ενεργειακός έλεγχος
3. Σημαντικά σημεία, χρήσιμα εργαλεία
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
• Ηλικιωμένοι
• Άτομα με διάφορα προβλήματα υγείας (σωματικά και ψυχικά): ακοή ή προβλήματα 

όρασης, άγχος, κατάθλιψη

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ για την επικοινωνία κατά τις επισκέψεις στα νοικοκυριά

Τα ΝΑΙ και ΟΧΙ της επίσκεψης στα νοικοκυριά
• Η πρώτη επαφή είναι σημαντική: χαμόγελο, εισαγωγή στον εαυτό σας, επαφή με τα 

μάτια, χειραψία (αλλά να γνωρίζετε τα μέτρα COVID-19!)
• Εξηγήστε τον σκοπό της επίσκεψης και τι θα συμβεί κατά την επίσκεψη.
• ΜΗΝ μπείτε στο σπίτι πριν από την πρόσκληση!
• ΜΗΝ μπείτε στα δωμάτια χωρίς την παρουσία του δικαιούχου!
• Επαναλάβετε ότι η ενεργειακή επίσκεψη είναι ΔΩΡΕΑΝ, δεν πουλάτε τίποτα!
• Μέχρι 2 άτομα είναι ιδανικά για την επίσκεψη
• Προσαρμόστε την επικοινωνία με βάση την κατάσταση υγείας του δικαιούχου (ακοή, 

όραση) 
• Αφήστε τα στοιχεία επικοινωνίας και ενημερώστε για τα επόμενα βήματα
• Σεβαστείτε την αξιοπρέπεια του δικαιούχου, το σπίτι, το απόρρητο, τις αξίες του.
• ΜΗΝ κοινοποιείτε προσωπικά δεδομένα σε τρίτα άτομα (GDPR)
• Ακούστε τον δικαιούχο υπομονετικά, αλλά επιτρέψτε στον εαυτό σας να φύγει (εάν 

έχετε αρκετά δεδομένα ή αν σας φέρνει σε δύσκολη θέση)
• Ενημερώστε τον μέντορα εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα

Συνοπτικός ενεργειακός έλεγχος
3. Σημαντικά σημεία, χρήσιμα εργαλεία, συμβουλές
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Καλές πρακτικές/μελέτες περίπτωσης στην 
Ελλάδα

1. Solarize Greece

2. Πράσινη πιλοτική γειτονιά



  

Καλές πρακτικές/μελέτες περίπτωσης στην Ελλάδα

Πηγή:
https://www.greenpeace.org/greece/issues/klima/
2706/xekiname-thn-egkatastash-7-oikiakwn/
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ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΔΡΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
SOLARIZE GREECE
Εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών (2016)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Ρόδος, Ελλάδα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η εκστρατεία "Solarize Greece" αποτελεί πρωτοβουλία της Greenpeace Hellas με σκοπό την προώθηση
της ηλιακής ενέργειας ως κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας έναντι της εξάρτησης από τα 
ορυκτά καύσιμα. Η εκστρατεία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
συστημάτων σε 7 οικογένειες που έρχονται αντιμέτωπες με την ενεργειακή
φτώχεια και ξεκίνησε πιλοτικά στην περιοχή της Ρόδου το 2016.

ΛΥΣΗ Τα χρήματα για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών προήλθαν από τη διεθνή εκστρατεία crowdfunding 
"Solarize Greece" που πραγματοποιήθηκε το διάστημα Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2015. Περισσότεροι από 
1000 ξένοι πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα να υποστηρίξουν οικονομικά την Ελλάδα να στραφεί 
στην ηλιακή οικονομία, ως όχημα εξόδου από την κρίση. Μέσα από τη δράση αυτή παρέχεται δωρεάν 
ηλιακής ενέργειας σε νοικοκυριά που το έχουν ανάγκη. Τα εγκατεστημένα συστήματα συνδέθηκαν στο 
δίκτυο και λειτουργούν στο πλαίσιο του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για την αυτοπαραγωγή 
ενέργειας (net-metering).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ • 7 οικογένειες σε χωριά της Ρόδου απέκτησαν οικιακά φωτοβολταϊκά διαστασιολογημένα με βάση τις
ανάγκες τους (2-3 kW)

• Παράλληλα, η Greenpeace συνδύασε τις εγκαταστάσεις με ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για την ηλιακή
ενέργεια και τα φωτοβολταϊκά σε 40 μαθητές της Ρόδου

https://www.greenpeace.org/greece/issues/klima/2706/xekiname-thn-egkatastash-7-oikiakwn/


  

Πηγή: http://www.cres.gr/cres/pages/projects/projects_GR/espa_7.html
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ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΔΡΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αγία Βαρβάρα, Αθήνα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η «Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά» είναι ένα έργο που διαχειρίζεται το ΚΑΠΕ και υλοποιήθηκε το 2013 
σε ένα οικοδοµικό τετράγωνο του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας. Το εν λόγω οικοδοµικό τετράγωνο αποτελείται 
απο ένα συγκρότηµα τεσσάρων 4όροφων πολυκατοικιών κατασκευής του '60 που 
περικλείουν περιβάλλοντα χώρο και έχουν παραχωρηθεί από το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας σε 
πολίτες χαµηλού εισοδήµατος.Η συγκεκριμένη γειτονιά διαθέτει µεγάλες δυνατότητες εξοικονόµησης 
ενέργειας και προοπτικές σηµαντικής βελτίωσης του τοπικού µικροκλίµατος.
Το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ στο ΕΠ Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη - ΕΠΠΕΡΑΑ και είχε συνολικό 
προϋπολογισμό 7 εκ. Ευρώ. Πολλές εργασίες καλύφθηκαν επίσης από χορηγίες ελληνικών εταιρειών που 
προμηθεύουν υλικά, κουφώματα, συστήματα κ.ά. 

ΛΥΣΗ Αρχικά, τοποθετήθηκε θερμομόνωση 15 εκ., αντί της παλιάς που ήταν 3-4 εκ., και αυτοκαθαριζόμενος 
θερμοσοβάς. Τα παράθυρα έγιναν θερμοδιακοπτόμενα με ενεργειακά τζάμια και τοποθετήθηκαν 
καλαίσθητα σκίαστρα, μειώνοντας δραστικά τις απώλειες θερμότητας. Επιπλέον, στα διαμερίσματα 
εγκαταστάθηκαν «έξυπνοι μετρητές κατανάλωσης ενέργειας», όπου καταγράφεται η καθημερινή 
κατανάλωση, βάσει της οποίας μπορεί κανείς να υπολογίσει τον επόμενο λογαριασμό της ΔΕΗ. Επιπλέον 
παρεμβάσεις ήταν ο κλιματισμός με σύστημα γεωθερμίας, πράσινες ταράτσες, φωτοβολταϊκά και 
ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου με ψυχρά υλικά και φυτά που βελτιώνουν μικροκλίμα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ • Πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση σε 4 κτιριακές 4/οροφες µονάδες συνολικού εµβαδού 4.800 τ.µ. που
περιλαμβάνουν 72 διαµερίσµατα και περιβάλλοντα χώρο συνολικής επιφάνειας 2.500 τ.µ.

• Οι ένοικοι διαπίστωσαν μεγάλη διαφορά στη θερμοκρασία του σπιτιού, αλλά και στο κόστος θέρμανσης
που έχει μειωθεί περίπου κατά 40%

Καλές πρακτικές/μελέτες περίπτωσης στην Ελλάδα

http://www.cres.gr/cres/pages/projects/projects_GR/espa_7.html


Οι Σύμβουλοι και Μέντορες Ενέργειας έμαθαν σχετικά με:

• Τα βασικά σημεία για να κατανοήσουν τους παράγοντες 
που επηρεάζουν την ενεργειακή αποδοτικότητα ενός
νοικοκυριού (ορολογία, κέλυφος, συστήματα) και το πώς 
μπορεί αυτή να βελτιωθεί

• Την προσέγγιση που πρέπει ακολουθήσουν κατά τη 
διενέργεια ενός συνοπτικού ενεργειακού ελέγχου 
(διαδικασία, σημαντικά σημεία, συμβουλές)

• Κάποιες καλές πρακτικές/μελέτες περίπτωσης στην 
Ελλάδα

  

ΜΕΡΟΣ III – Βασικά συμπεράσματα



ΜΕΡΟΣ III – Πηγές κι επιπλέον χρήσιμο υλικό

• POWERPOOR Online Library: 
http://powerpoor.eu/library

• ΕΛΣΤΑΤ - Κατανάλωση ενέργειας στα νοικοκυριά: 
https://www.statistics.gr/documents/20181/985219/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%C
E%AC%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7+%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%
B9%CE%B1%CF%82+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CE%9D%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BA
%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%AC.pdf/e74d61

• ΥΠΕΝ – Έκθεση μακροπρόθεσμης στρατηγικής 
ανακαίνισης κτιρίων: https://ypen.gov.gr/energeia/energeiaki-
exoikonomisi/ktiria/ltrs/

• ΥΠΕΝ – Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΜΩ 2021: 
https://exoikonomo2021.gov.gr
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