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Δηζαγσγή 

Σν Δξγαζηήξην Αηκνθηλεηήξσλ θαη Λεβήησλ ηνπ ΔΜΠ πξαγκαηνπνίεζε αλάιπζε ησλ ηερλν-

νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ δηάθνξσλ ελεξγεηαθψλ παξεκβάζεσλ ζε θηήξηα ηνπ ειιεληθνχ 

δπλακηθνχ. 

Σα απνηειέζκαηα απηά πξνέθπςαλ θαηά ηε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ησλ βέιηηζησλ απφ 

πιεπξάο θφζηνπο επηπέδσλ απαηηήζεσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο γηα ηα θηήξηα κε ρξήζε 

“κνλνθαηνηθία” θαη “πνιπθαηνηθία” θαη γηα ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θειχθνπο θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ ηνπο. Όινη νη ππνινγηζκνί θαη ε κεζνδνινγία ηθαλνπνηνχλ ηα νξηδφκελα ζηελ 

Οδεγία 2010/31/ΔΔ "πεξί ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηεξίσλ" φπσο απηή έρεη ζπκπιεξσζεί 

κε ηνλ θαη' εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφ (ΔΔ) αξ.244/2012 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 16εο Ηαλνπαξίνπ 

2012, γηα "ηνλ θαζνξηζκφ ζπγθξηηηθνχ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

επηπέδσλ βέιηηζηνπ θφζηνπο, ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηεξίσλ 

θαη ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ". 

Ο θαζνξηζκφο ησλ ηππηθψλ θηεξίσλ έγηλε ζχκθσλα θαη κε ηελ παξ.4 ηεο ελφηεηαο 1 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο I ηνπ Καλνληζκνχ 244/2012, φπνπ γηα θάζε θαηεγνξία θηεξίσλ, θαζνξίδνληαη 

ηνπιάρηζηνλ έλα θηήξην αλαθνξάο γηα λέα θηήξηα θαη ηνπιάρηζηνλ δχν θηήξηα αλαθνξάο γηα 

ηα πθηζηάκελα θηήξηα πνπ ππφθεηληαη ζε ξηδηθή αλαθαίληζε. 

Σα ηππηθά θηήξηα κνλνθαηνηθίαο / πνιπθαηνηθίαο θαηαλεκήζεθαλ ζε «ππνθαηεγνξίεο 

θηεξίσλ» δηαρσξηδφκελεο αλαιπηηθφηεξα σο πξνο ην κέγεζνο, ηελ παιαηφηεηα, ηα πιηθά 

θαηαζθεπήο θαη ηελ θιηκαηηθή δψλε. Δλψ είλαη θαη ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη ζην 

παξάξηεκα I ζεκείν 5 ηεο Οδεγίαο 2010/31/ΔΔ. Δπνκέλσο, δεκηνπξγήζεθαλ ππνθαηεγνξίεο 

ηππηθνχ θηεξίνπ (κνλνθαηνηθία ή πνιπθαηνηθία) αλά θιηκαηηθή δψλε θαη πεξίνδν 

θαηαζθεπήο. 

Χο πεξίνδνη θαηαζθεπήο νξίδνληαη νη εμήο: 

1. Πξν ηνπ 1980 (πξηλ Γ.Ο.Κ.) 

2.  Μεηαμχ 1980 – 2000 

3. 2000-2010 (κε ππνινγηζκφ ζεξκνγεθπξψλ) 

4. 2011-2016 (θαηά Κ.Δλ.Α.Κ) 

χκθσλα κε ηελ ΣΟΣΔΔ 20701-1/2010/ έθδνζε Γ, ε ειιεληθή επηθξάηεηα δηαηξείηαη ζε 

ηέζζεξηο θιηκαηηθέο δψλεο κε βάζε ηηο βαζκνεκέξεο ζέξκαλζεο. 

1. Κιηκαηηθή δψλε Α 

2. Κιηκαηηθή δψλε Β 

3. Κιηκαηηθή δψλε Γ 

4. Κιηκαηηθή δψλε Γ 
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Σα απαξαίηεηα θιηκαηηθά δεδνκέλα γηα ηνπο ππνινγηζκνχο πξνέθπςαλ σο βαξπθεληξηθνί 

κέζνη ησλ αληίζηνηρσλ παξακέηξσλ γηα ηηο δηαζέζηκεο ηηκέο ησλ πφιεσλ απφ ηελ ΣΟΣΔΔ 

20701-3/2010 (Κιηκαηηθά Γεδνκέλα Διιεληθψλ Πεξηνρψλ), κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ θηεξίσλ 

θαηνηθηψλ απφ ηελ ΔΛΣΑΣ (ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο). 

Οη ελεξγεηαθέο πξνζνκνηψζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε ρξήζε ιεηηνπξγηθνχ πξνγξάκκαηνο 

πνπ έρεη δνκεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ππνινγηδφκελα κεγέζε ηνπ ινγηζκηθνχ ΣΔΔ-

Κ.Δλ.Α.Κ.. Όιεο νη παξάκεηξνη εηζφδνπ γηα ηνπο ππνινγηζκνχο είλαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ αληίζηνηρε ΣΟΣΔΔ-20701-1/2010 έθδνζε Γ. Ζ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε θάζε 

παξέκβαζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ιεηηνπξγηθφ πξφγξακκα πνπ ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πξνηχπνπ ΔΝ 15459-1 “Heating systems and water based cooling systems in buildings – 

Energy performance of buildings Part 1: Economic evaluation procedure for energy systems 

in buildings.”. 

Οη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ ηππνινγία ησλ ηππηθψλ θηεξίσλ, ηηο παξαδνρέο θαη ηνπο 

ππνινγηζκνχο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο ηειηθέο εθζέζεηο πνπ απνζηάιζεθαλ απφ ην 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Τπνγξακκίδεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζε απηή ηε κειέηε ηζρχνπλ 

κόλν γηα ηηο παξαδνρέο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί.  

 

Πξνζδηνξηζκόο κέηξσλ ή/θαη δεζκώλ κέηξσλ γηα ηνπο ππνινγηζκνύο ζε 

επίπεδν θηεξίνπ 

Λακβάλνληαο ππ‟ φςε φιεο ηηο πηζαλέο παξαιιαγέο/πεξηπηψζεηο ηερλνινγηψλ θαη 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη ηφζν ζην θέιπθνο φζν θαη ζηα ζπζηήκαηα ελφο θηεξίνπ 

θαη νη νπνίεο έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζή ηνπ, δεκηνπξγήζεθε κία 

ιίζηα κέηξσλ / δεζκψλ κέηξσλ δηαζθαιίδνληαο ηελ ηήξεζε ηνπ ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ 

κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ. 

ε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ θαη ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ, 

ζηα επηιερζέληα κέηξα έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα πςειήο απφδνζεο, 

φπσο ηα απνθεληξσκέλα ζπζηήκαηα παξνρήο ελέξγεηαο θαη άιιεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. 

Δπίζεο, έρνπλ εμεηαζηεί παξαιιαγέο κέηξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο φπσο θαη δέζκεο κέηξσλ πνπ νδεγνχλ ζε θηήξηα ζρεδφλ κεδεληθήο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο. 

Αλαθνξηθά κε ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο, ςχμεο θαη δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο (ΕΝΥ) έρεη 

επηιεγεί ε δεκηνπξγία δεζκψλ κέηξσλ, θαζψο θαη παξαιιαγέο απηψλ, κε ζηφρν ηελ απφξξηςε 
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κέηξσλ ακνηβαίσλ απνθιεηφκελσλ ηερλνινγηψλ θαη δηαηήξεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο ησλ 

ππνινγηζκψλ δηαρεηξίζηκν θαη ζχκκεηξν κε ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ. 

Κξηηήξηα αλαθνξηθά κε ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο κέηξσλ γηα ιφγνπο πνπ αληίθεηληαη είηε 

ζηα αλαγξαθφκελα ηνπ Παξαξηήκαηνο I ηνπ θαλνληζκνχ 305/2011/ΔΚ είηε ζε ιφγνπο 

ηνπηθνχο, νηθνλνκηθνχο ή θιηκαηηθνχο εμεηαζηήθαλ ζηελ ηειηθή θάζε θαηά ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ βέιηηζησλ επηπέδσλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

θηεξίσλ θαη δνκηθψλ ζηνηρείσλ. 

ηελ επηινγή απηή ζπλππνινγίζηεθαλ σζηφζν θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη ιφγσ ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ επίζεκνπ εζληθνχ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε (ΣΔΔ-Κ.ΔΝ.Α.Κ.).  

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ ππ‟ φςε: 

 πλνιηθή ηνηρνπνηία λέσλ θηεξίσλ ή πξφζζεην ζχζηεκα κφλσζεο ζε πθηζηάκελνπο 

ηνίρνπο. 

 πλνιηθή δνκή ηεο ζηέγεο λέσλ θηεξίσλ ή πξφζζεην ζχζηεκα κφλσζεο ζε 

πθηζηάκελεο ζηέγεο. 

 Μφλσζε νιφθιεξσλ ησλ πιαθψλ λέσλ θηεξίσλ ή πξφζζεην ζχζηεκα κφλσζεο ζε 

πθηζηάκελεο πιάθεο επί ππισηήο θαη επί εδάθνπο. 

 Αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ θαη παινπηλάθσλ γηα πφξηεο θαη παξάζπξα κε 

ηαπηφρξνλε βειηηζηνπνίεζε ηνπ επηπέδνπ αεξνζηεγαλφηεηαο ηνπο. 

 Σνπνζέηεζε ζθηάζηξσλ (θηλεηά ζπζηήκαηα ζθίαζεο).  

 Αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο. 

 Γηαηάμεηο απηνκαηηζκνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε, κέηξεζε θαη ξχζκηζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ρψξνπ θαη δεζηνχ λεξνχ. 

 Αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο (ΕΝΥ).  

 Αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο. 

 Δγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ (ΦΒ) ζπζηεκάησλ. 

 Δγθαηάζηαζε ειηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ππνβνήζεζε ηεο ζέξκαλζεο ή/θαη ηεο 

παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο. 

 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ πκπαξαγσγήο Ζιεθηξηζκνχ-Θεξκφηεηαο (ΖΘ) κηθξήο 

θιίκαθαο. 

 Απνθεληξσκέλα ζπζηήκαηα παξνρήο ελέξγεηαο, ζπγθεθξηκέλα ηειεζέξκαλζε. 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ, ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δεζκψλ κέηξσλ, επηηξέπεη ηελ εμέηαζε φισλ ησλ δπλαηψλ 

ζπλδπαζκψλ ησλ κεκνλσκέλσλ κέηξσλ / δεζκψλ κέηξσλ. Ζ θάζε δέζκε κέηξσλ ζπλνδεχεηαη 

απφ έλα θσδηθφ, ν νπνίνο παξαπέκπεη ζηελ επεμήγεζε ησλ επηκέξνπο κέηξσλ ηνπ θάζε 

ζελαξίνπ. Αθνινπζψληαο απηή ηε κεζνδνινγία επηηπγράλεηαη αθελφο ε δηαζθάιηζε  ηεο 

εμέηαζεο φισλ ησλ κέηξσλ κε πηζαλέο επηπηψζεηο ζηελ πξσηνγελή θαη ηειηθή θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο ελφο θηεξίνπ θαη αθεηέξνπ, δηεπθνιχλεη ηε δηαρείξηζε ηνπ κεγάινπ φγθνπ ησλ 

ππνινγηζκψλ.  

Γηα ηα πθηζηάκελα θηήξηα εμεηάζηεθαλ ζελάξηα αληηθαηάζηαζεο ή/θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ 

πθηζηάκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Γηα ηα λέα θηήξηα ζεσξήζεθε φηη πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο 

πθηζηάκελεο απαηηήζεηο ηνπ Κ.Δλ.Α.Κ. ρσξίο σζηφζν λα ιεθζνχλ αξρηθέο ζπλζήθεο 

κεδεληθνχ θφζηνπο. Χο εθ ηνχηνπ ζηα λέα θηήξηα, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ βέιηηζησλ απφ 

πιεπξάο θφζηνπο ειαρίζησλ απαηηήζεσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο, απφ πιεπξάο θειχθνπο έγηλε 

δηεξεχλεζε εθαηέξσζελ ησλ νξίσλ ηνπ πθηζηάκελνπ θαλνληζκνχ (Κ.Δλ.Α.Κ.) θαη απφ 
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πιεπξάο ζπζηεκάησλ ειήθζεζαλ ππ‟ φςε φια ηα λνκίκσο, εθ ησλ ινηπψλ θαλνληζκψλ, 

ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο, ςχμεο θαη ΕΝΥ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα ελαιιαθηηθά ζελάξηα πνπ εμεηάζηεθαλ είηε σο 

κεκνλσκέλα κέηξα είηε σο δέζκεο κέηξσλ, εθηειψληαο φινπο ηνπο δπλαηνχο ζπλδπαζκνχο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηινγή θάζε γξακκήο απφ θάζε ζηήιε ηνπ πίλαθα. 

 



ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΣΜΟΚΙΝΗΣΗΡΩΝ & ΛΕΒΗΣΩΝ – ΣΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ – Ε.Μ.Π. 
Μελζτθ ςφγκριςθσ τεχνο-οικονομικών αποτελεςμάτων διαφόρων ενεργειακών παρεμβάςεων ςε κτιρια του ελλθνικοφ δυναμικοφ 

 

ελίδα 7 από 56 

 

Πίλαθαο 1: Κσδηθνπνίεζε ησλ επηιεγκέλσλ κέηξσλ πνπ εμεηάζηεθαλ γηα θάζε ηππηθφ θηήξην, αλά θιηκαηηθή δψλε θαη αλά ρξνληθή πεξίνδν. 

Α/Α 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 

Σππηθό 

θηήξην 

 

  

Υξ. 

Πεξίνδνο 

  

Κι. 

Εώλε 

  

Απηνκ. 

  

Uηνίρνο 

  

Uνξνθή 

  

Uδάπεδν 

  

Uάλνηγκα 

  

θίαζε 

ΘΔΡΜΑΝΖ-ΕΝΥ-

ΦΤΞΖ 
Φ/Β Ζιηαθά 

πεγή-απόδνζε επηθάλεηα-α επηθάλεηα - α -β 

1 1 4 U1 U1 U1 U1 Ο 1-0.8-3-1-3-1.5 0-0 0-Ο-Ο 

 2 2 3 U2 U2 U2 U2 1 1-0.8-1-0.8-3-3.5 5-0.2 3-α-Ο 

 3 3 2 U3 U3 U3 U3   1-0.98-1-0.98-3-1.5   20-α-β 

 4 4 1 U4 U4 U4 U4   1-0.98-1-0.98-3-3.5     

 5            2-1.02-2-1.02-3-1.5     

                2-1.02-2-1.02-3-3.5     

                3-3.5-3-3.5-3-1.5     

                3-3.5-3-3.5-3-3.5     

                3-4.5-3-4.5-3-1.5     

                3-4.5-3-4.5-3-3.5     

                3-4.5-3-4.5-3-4.2     

                3-5-3-5-3-4.5     

                4-0.75-4-0.75-3-1.5     

                4-0.75-4-0.75-3-3.5     

                2-0.52-2-0.52-3-3.5     

                5-0.99-5-0.99-3-1.5     

                5-0.99-5-0.99-3-3.5     
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Παξαθάησ αθνινπζεί ε επεμήγεζε ηεο θσδηθνπνίεζεο: 

ηήιε 1: Αθνξά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ ηππηθνχ θηεξίνπ 

1 = 1955 – 1980 

2 = 1980 – 2000 

3 = 2000 – 2010 

4 = 2010 – 2016 (Μέρξη ηελ επηθείκελε αλαζεψξεζε ηνπ θαλνληζκνχ) 

5 = Νέα Κηήξηα 

 

ηήιε 2: Αθνξά ηε θιηκαηηθή δψλε πνπ βξίζθεηαη ην ηππηθφ θηήξην 

1 = Εψλε Α 

2 = Εψλε Β 

3 = Εψλε Γ 

4 = Εψλε Γ 

 

ηήιε 3: Αθνξά ηηο θαηεγνξίεο δηαηάμεσλ ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκψλ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηνλ 

Κ.Δλ.Α.Κ. 

1 = Καηεγνξία Α  

2 = Καηεγνξία Β 

3 = Καηεγνξία Γ 

4 = Καηεγνξία Γ  

Πίλαθαο 2: Καηεγνξίεο δηαηάμεσλ ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκψλ 

Πεξηγξαθή Καηεγνξία 

ύζηεκα παξαγσγήο, δηαλνκήο & εθπνκπήο ζέξκαλζεο / ςύμεο 
1. Οινθιεξσκέλε δηάηαμε απηνκάηνπ ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηεξκαηηθψλ κνλάδσλ ζε επίπεδν 

απηφλνκσλ ρψξσλ αλά ηδηνθηεζία (αλά ιεηηνπξγηθφ ρψξν) κε έιεγρν παξνπζίαο ρξεζηψλ (ζχζηεκα 

αλίρλεπζεο θ.ά.). Ύπαξμε ζεξκνζηάηε θαη ζεξκνζηαηηθψλ ζεξκνζηαηηθψλ βαιβίδσλ αλά απηφλνκν 

ρψξν ηδηνθηεζίαο θ.η.ι. 

2. Απηφκαηε πδξαπιηθή ή ζεξκνζηαηηθή πξνζαξκνγή ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ζηα ζεξκηθά/ςπθηηθά θνξηία, 

κε εθαξκνγή δηαηάμεσλ φπσο: ζχζηεκα πδξαπιηθήο ή ζεξκνζηαηηθήο αληηζηάζκηζεο ή θπθινθνξεηέο 

κεηαβιεηνχ ζεκείνπ ιεηηνπξγίαο ή κνλάδα παξαγσγήο ζέξκαλζεο/ςχμεο κε κεηαβιεηήο ζεξκνθξαζίαο 

παξνρή κέζνπ πξνο ην δίθηπν δηαλνκήο αλάινγα κε ην ζεξκηθφ/ςπθηηθφ θνξηίν ησλ επηκέξνπο ρψξσλ. 

3. ε πεξίπησζε αιιεινπρίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο ζέξκαλζεο/ςχμεο ε 

πξνηεξαηφηεηα βαζίδεηαη ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ καλάδσλ παξαγσγήο (νλνκαζηηθφ ζεξκηθφ/ςπθηηθφ 

θνξηίν θαη απφδνζε).  

Α 

ύζηεκα παξαγσγήο, δηαλνκήο & εθπνκπήο ζέξκαλζεο / ςύμεο 
1. Αλεμάξηεηνο απηφκαηνο έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηεξκαηηθψλ κνλάδσλ ζε επίπεδν απηφλνκσλ 

ρψξσλ αλά ηδηνθηεζία (αλά ιεηηνπξγηθφ ρψξν). Ύπαξμε ζεξκνζηάηε θαη ζεξκνζηαηηθψλ βαιβίδσλ αλά 

ρψξν ηδηνθηεζίαο θ.η.ι.. 

2. Απηφκαηε πδξαπιηθή ή ζεξκνθξαζηαθή πξνζαξκνγή ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ζηα ζεξκηθά/ςπθηηθά 

θνξηία, κε εθαξκνγή δηαηάμεσλ φπσο: ζχζηεκα πδξαπιηθήο ή ζεξκνζηαηηθήο αληηζηάζκηζεο ή 

θπθινθνξεηέο κεηαβιεηνχ ζεκείνπ ιεηηνπξγίαο ή κνλάδα παξαγσγήο ζέξκαλζεο/ςχμεο κε κεηαβιεηήο 

ζεξκνθξαζίαο παξνρή κέζνπ πξνο ην δίθηπν δηαλνκήο αλάινγα κε ην ζεξκηθφ/ςπθηηθφ θνξηίν. 

3. ε πεξίπησζε αιιεινπρίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο ζέξκαλζεο/ςχμεο ε 

πξνηεξαηφηεηα βαζίδεηαη ζηα θνξηία θαη ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο (νλνκαζηηθφ 

ζεξκηθφ/ςπθηηθφ θνξηίν). 

Β 

ύζηεκα παξαγσγήο, δηαλνκήο & εθπνκπήο ζέξκαλζεο / ςύμεο 
1. Απηφκαηνο έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηεξκαηηθψλ κνλάδσλ ζε επίπεδν ηδηνθηεζίαο/ ιεηηνπξγηθήο 

απηνλνκίαο. Ύπαξμε ελφο ζεξκνζηάηε ρψξνπ θαη ελφο απηφκαηνπ δηαθφπηε (π.ρ. ειεθηξνβάλα 

απηνλνκίαο) αλά ηδηνθηεζία. 

2. Απηφκαηε πδξαπιηθή ή ζεξκνθξαζηαθή πξνζαξκνγή ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ζηα ζεξκηθά/ςπθηηθά 

θνξηία, κε εθαξκνγή δηαηάμεσλ φπσο: ζχζηεκα πδξαπιηθήο ή ζεξκνζηαηηθήο αληηζηάζκηζεο ή 

θπθινθνξεηέο κεηαβιεηνχ ζεκείνπ ιεηηνπξγίαο ή κνλάδα παξαγσγήο ζέξκαλζεο/ςχμεο κε κεηαβιεηήο 

Γ 
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Πεξηγξαθή Καηεγνξία 

ζεξκνθξαζίαο παξνρή κέζνπ πξνο ην δίθηπν δηαλνκήο αλάινγα κε ην θνξηίν ζέξκαλζεο / ςχμεο. 

3. ε πεξίπησζε αιιεινπρίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο ζέξκαλζεο/ςχμεο ε 

πξνηεξαηφηεηα βαζίδεηαη κφλν ζηα ζεξκηθά/ςπθηηθά θνξηία. 

ύζηεκα παξαγσγήο, δηαλνκήο & εθπνκπήο ζέξκαλζεο / ςύμεο 
1. Ο έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηεξκαηηθψλ κνλάδσλ θαη ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο είλαη ρεηξνθίλεηνο ρσξίο 

ζεξκνζηάηεο ρψξνπ. 

2. Ο έιεγρνο ησλ θπθινθνξεηψλ ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο είλαη ρεηξνθίλεηνο ή ρξνλνπξφγξακκα, ρσξίο 

θακία αλάδξαζε απφ ηε δήηεζε ζεξκηθνχ/ςπθηηθνχ θνξηίνπ. 

3. Ζ κνλάδα παξαγσγήο ζέξκαλζεο/ςχμεο ιεηηνπξγεί κε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία παξνρήο κέζνπ πξνο ην 

δίθηπν δηαλνκήο. 

4. ε πεξίπησζε αιιεινπρίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο ζέξκαλζεο/ςχμεο δελ ειέγρεηαη 

ε πξνηεξαηφηεηα. 

Γ 

 

ηήιε 4: Αθνξά ηα βήκαηα ηηκψλ πνπ ιακβάλεη ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ηεο ηνηρνπνηίαο. Γηα 

ηα πθηζηάκελα θηήξηα ε αξρηθή ηηκή θάζε θηεξίνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηηκή ζπληειεζηή 

ζεξκνπεξαηφηεηαο U, ηνπ εθάζηνηε ηππηθνχ θηεξίνπ. Γηα ηα λέα θηήξηα γίλεηαη δηεξεχλεζε εθαηέξσζελ 

ηνπ νξίνπ ηνπ πθηζηάκελνπ θαλνληζκνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο Κ.Δλ.Α.Κ..  
 

ηήιε 5: Αθνξά ηα βήκαηα ηηκψλ πνπ ιακβάλεη ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ηεο νξνθήο. Γηα ηα 

πθηζηάκελα θηήξηα ε αξρηθή ηηκή θάζε θηεξίνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηηκή ζπληειεζηή 

ζεξκνπεξαηφηεηαο U, ηνπ εθάζηνηε ηππηθνχ θηεξίνπ. Γηα ηα λέα θηήξηα γίλεηαη δηεξεχλεζε εθαηέξσζελ 

ηνπ νξίνπ ηνπ πθηζηάκελνπ θαλνληζκνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο Κ.Δλ.Α.Κ..  
 

ηήιε 6: Αθνξά ηα βήκαηα ηηκψλ πνπ ιακβάλεη ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ηνπ δαπέδνπ. Γηα ηα 

πθηζηάκελα θηήξηα ε αξρηθή ηηκή θάζε θηεξίνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηηκή ζπληειεζηή 

ζεξκνπεξαηφηεηαο U, ηνπ εθάζηνηε ηππηθνχ θηεξίνπ. Γηα ηα λέα θηήξηα γίλεηαη δηεξεχλεζε εθαηέξσζελ 

ηνπ νξίνπ ηνπ πθηζηάκελνπ θαλνληζκνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο Κ.Δλ.Α.Κ..  
 

ηήιε 7: Αθνξά ηα βήκαηα ηηκψλ πνπ ιακβάλεη ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ησλ αλνηγκάησλ. Γηα 

ηα πθηζηάκελα θηήξηα ε αξρηθή ηηκή θάζε θηεξίνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηηκή ζπληειεζηή 

ζεξκνπεξαηφηεηαο U, ηνπ εθάζηνηε ηππηθνχ θηεξίνπ. Γηα ηα λέα θηήξηα γίλεηαη δηεξεχλεζε εθαηέξσζελ 

ηνπ νξίνπ ηνπ πθηζηάκελνπ θαλνληζκνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο Κ.Δλ.Α.Κ.. 

 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηηο ηηκέο ησλ ζηειψλ 4-7 παξνπζηάδνληαη ζηηο ηειηθέο εθζέζεηο 

πνπ απνζηάιζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ηήιε 8: Αθνξά ηελ χπαξμε ρεηξνθίλεηνπ ζπζηήκαηνο ζθίαζεο (ηχπνπ ηέληαο) ζηα αλνίγκαηα κε 

Αλαηνιηθφ, Νφηην θαη Γπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. 

0 = Υσξίο ζχζηεκα ζθίαζεο 

1 = Ύπαξμε ζπζηήκαηνο ζθίαζεο  

 

ηήιε 9: Αθνξά ζπγθεθξηκέλεο δέζκεο κέηξσλ πνπ απαξηίδνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο 

ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο, ςχμεο θαη ΕΝΥ. Κάζε θσδηθφο ζπλίζηαηαη απφ 3 δεχγε αξηζκψλ πνπ 

ππνδειψλνπλ αληίζηνηρα ην θαχζηκν θαη ηνλ βαζκφ απφδνζεο (Β.Α.) ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο, δεζηνχ 

λεξνχ ρξήζεο (ΕΝΥ) θαη ςχμεο. 

 

Θέξκαλζε θαη Εεζηό λεξό ρξήζεο (ΕΝΥ) 
 

1 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ 

Β.Α. πθηζηάκελνπ ιέβεηα πεηξειαίνπ, (θσδηθφο: 1-0,8) 

Β.Α. ιέβεηα πεηξειαίνπ ζπκπχθλσζεο 0,98, (θσδηθφο: 1-0,98) 
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2 ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ 

Β.Α. ιέβεηα θ.α. ζπκπχθλσζεο 1,02 (θσδηθφο: 2-1,02) 

 

2 ΤΜΠΑΡΑΓΧΓΖ κε θπζηθό αέξην   

Θεξκηθφο Β.Α. 0,52 θαη ειεθηξηθφο Β.Α. 0,35 (θσδηθφο: 2-0,52) 

(Ζ δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπκπαξαγσγήο γίλεηαη κέζσ ηεο θάιπςεο ηνπ θνξηίνπ βάζεο πνπ 

αληηζηνηρεί ζην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ απαηηνχκελνπ θνξηίνπ ζέξκαλζεο. Σν ππφινηπν θνξηίν θαιχπηεηαη 

απφ ιέβεηα Φ.Α. ζπλδεδεκέλν κε ην πθηζηάκελν ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη απφδνζεο ζεξκφηεηαο ή θαη 

ΕΝΥ.)  

 

3 ΖΛΔΚΣΡΗΜΟ 

Α/Θ ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ ςχμεο / ζέξκαλζεο (max outlet temp. 55
o
C) θσδηθφο: 3-4,5 

Α/Θ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ ζέξκαλζεο (max outlet temp. 75
o
C) θσδηθφο: 3-3,5 

Α/Θ γεσζεξκηθή κε θαηαθφξπθν ελαιιάθηε θσδηθφο: 3-5 
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Πίλαθαο 3: Σηκέο ζπληειεζηψλ ζπκπεξηθνξάο γηα ηνπο ηξεηο ηχπνπο αληιηψλ ζεξκφηεηαο, αλάινγα κε 

ηελ θιηκαηηθή δψλε. 

 
Κι. δώλε Α Κι. δώλε Β Κι. δώλε Γ Κι. δώλε Γ 

COP Α/Θ ρακειώλ ζεξκνθξαζηώλ  

(max outlet temp. 55
o
C) 

4,3 4,0 3,6 3,2 

COP Α/Θ πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ 

(max outlet temp. 75
o
C) 

3,2 3,0 2,75 2,6 

COP Α/Θ γεσζεξκηθή κε θαηαθόξπθν 

ελαιιάθηε 5,5 5,3 5,1 4,9 

 

4 ΒΗΟΜΑΕΑ 

Β.Α. ιέβεηα πειιέηαο μχινπ 0,75 (θσδηθφο 4-0,75) 

 

5 ΣΖΛΔΘΔΡΜΑΝΖ 

Θεξκηθφο Β.Α. ηειεζέξκαλζεο 0,99 (θσδηθφο 5-0,99) 

 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο πνπ εμεηάδεηαη ζην ζελάξην, είλαη ην πθηζηάκελν, ηφηε ν 

βαζκφο απφδνζεο κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο ηνπ θηεξίνπ, κφλν ν θσδηθφο 

ζηε ζπκβνινζεηξά είλαη 0,8. Οη ηηκέο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο ηειηθέο εθζέζεηο πνπ 

απνζηάιζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Η.  

 Όηαλ ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο παξακέλεη ακεηάβιεην θαη ίδην κε ηνπ ηππηθνχ θηεξίνπ θαη ιφγσ άιισλ 

κέηξσλ κεηψλνληαη ηα απαηηνχκελα ζεξκηθά θνξηία, ν βαζκφο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηψλεηαη 

θαη απηφο ιφγσ ππεξδηαζηαζηνιφγεζεο. 
 

ΦΤΞΖ 

 

3 ΖΛΔΚΣΡΗΜΟ  

Αληηθαηάζηαζε ηνπηθψλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ (split units) κε ζχγρξνλα κε ζπληειεζηή ζπκπεξηθνξάο 

3,5 (θσδηθφο: 3-3,5). 

Τθηζηάκελεο ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο (split units) κε ζπληειεζηή ζπκπεξηθνξάο φπσο απηφο 

νξίδεηαη ζηνλ πίλαθα 28, (θσδηθφο 3-1,5) (ν βαζκφο απφδνζεο ησλ πθηζηάκελσλ ηνπηθψλ θιηκαηηζηηθψλ 

κνλάδσλ (split units) κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηε ρξνληθή πεξίνδν) 

Φχμε κε Α/Θ ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαη κνλάδεο αλεκηζηήξα-ζηνηρείνπ (fan coil units),  κε 

ζπληειεζηήο ζπκπεξηθνξάο 4,2 (θσδηθφο: 3-4,2) 

Φχμε κε γεσζεξκηθή Α/Θ θαη κνλάδεο αλεκηζηήξα-ζηνηρείνπ (fan coil units), κε ζπληειεζηή 

ζπκπεξηθνξάο 4,5 (θσδηθφο: 3-4,5) 

Αλαιπηηθή επεμήγεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπλδπαζκψλ κέηξσλ ζέξκαλζεο, ΕΝΥ θαη ςχμεο πνπ 

ειήθζεζαλ θαηά ηνπο ππνινγηζκνχο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Πίλαθαο 4: Δπεμήγεζε δεζκψλ κέηξσλ πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηνπο ππνινγηζκνχο γηα ηα ζπζηήκαηα 

ζέξκαλζεο, ΕΝΥ θαη ςχμεο. 

πλδπαζκόο Δπεμήγεζε Παξαηεξήζεηο 

1-0.8-3-1-3-1.5 

Θέξκαλζε: ιέβεηα πεηξειαίνπ θηεξίνπ 

αλαθνξάο (θσδ 0.8) 

ΕΝΥ: ειεθηξηζκφ (θσδ/βα 1) 

Φχμε: split unit (θσδ 1.5) 

Σν 0.8 δελ ππνδειψλεη βαζκφ απφδνζεο, αιιά 

φηη ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο παξακέλεη ίδην κε 

ηνπ ηππηθνχ θηεξίνπ. Αλά ηππηθφ θηήξην απηφο 

ν β.α. αιιάδεη 
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πλδπαζκόο Δπεμήγεζε Παξαηεξήζεηο 

1-0.8-1-0.8-3-3.5 

Θέξκαλζε: ιέβεηαο πεηξειαίνπ (θσδ 0.8) 

ΕΝΥ: ιέβεηαο πεηξειαίνπ (θσδ 0.8) 

Φχμε: splitunit (θσδ 3.5) 

Αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο 

ΕΝΥ απφ ειεθηξηθφ ζε φηη έρεη ην ζχζηεκα 

ζέξκαλζεο (αξρηθφ ζχζηεκα ηππηθνχ θηεξίνπ), 

θαζψο θαη  αληηθαηάζηαζε split unit 

1-0.98-1-0.98-3-1.5 

Θέξκαλζε: ιέβεηαο πεηξειαίνπ (θσδ/βα 0,98) 

ΕΝΥ: ιέβεηαο πεηξειαίνπ (θσδ/βα 0,98) 

Φχμε: split unit (θσδ 1.5) 

Αληηθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο κε 

ιέβεηα πεηξειαίνπ ζπκπχθλσζεο απφ ηνλ 

νπνίν παξάγεηαη θαη ΕΝΥ (β.α. ζπζηήκαηνο 

0.98, ν θσδηθφο ηαπηίδεηαη κε ηνλ β.α.). Σα split 

units παξακέλνπλ ίδηα κε ηνπ ηππηθνχ θηεξίνπ. 

1-0.98-1-0.98-3-3.5 

Θέξκαλζε: ιέβεηαο πεηξειαίνπ (θσδ/βα 0,98) 

ΕΝΥ: ιέβεηαο πεηξειαίνπ (θσδ/βα 0,98) 

Φχμε: splitunit (θσδ 3,5) 

Αληηθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο κε 

ιέβεηα πεηξειαίνπ ζπκπχθλσζεο απφ ην νπνίν 

παξάγεηαη θαη ΕΝΥ (β.α. ζπζηήκαηνο 0.98, ν 

θσδηθφο ηαπηίδεηαη κε ηνλ β.α.). 

Αληηθαηάζηαζε θαη split unit γηα ςχμε 

2-1.02-2-1.02-3-1.5 

Θέξκαλζε: ιέβεηαο θπζηθνχ αεξίνπ (θσδ/βα 

1,02) 

ΕΝΥ: ιέβεηαο θπζηθνχ αεξίνπ (θσδ/βα 1,02) 

Φχμε: split unit (θσδ 1.5) 

Αληηθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο κε 

ιέβεηα αεξίνπ ζπκπχθλσζεο απφ ην νπνίν 

παξάγεηαη θαη ΕΝΥ (β.α. ζπζηήκαηνο 1.02, ν 

θσδηθφο ηαπηίδεηαη κε ηνλ β.α.). Σα split units 

παξακέλνπλ ίδηα κε ηνπ ηππηθνχ θηεξίνπ 

2-1.02-2-1.02-3-3.5 

Θέξκαλζε: ιέβεηαο θπζηθνχ αεξίνπ (θσδ/βα 

1,02) 

ΕΝΥ: ιέβεηαο θπζηθνχ αεξίνπ (θσδ/βα 1,02) 

Φχμε: split unit (θσδ 3,5) 

Αληηθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο κε 

ιέβεηα αεξίνπ ζπκπχθλσζεο απφ ηνλ νπνίν 

παξάγεηαη θαη ΕΝΥ (β.α. ζπζηήκαηνο 1.02, ν 

θσδηθφο ηαπηίδεηαη κε ηνλ β.α.). 

Αληηθαηάζηαζε θαη split unit γηα ςχμε 

3-3.5-3-3.5-3-1.5 

Θέξκαλζε: Α/Θ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ (θσδ 

3,5) 

ΕΝΥ: Α/Θ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ (θσδ 3,5) 

Φχμε: split unit (θσδ 1,5) 

Αληηθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο κε 

αληιία ζεξκφηεηαο πςειψλ ζεξκ. απφ ηελ 

νπνίν παξάγεηαη θαη ΕΝΥ (ην 3.5 είλαη απιά 

θσδηθφο θαη φρη COP). Σα split units 

παξακέλνπλ ίδηα κε ηνπ ηππηθνχ θηεξίνπ 

3-3.5-3-3.5-3-3.5 

Θέξκαλζε: Α/Θ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ (θσδ 

3,5) 

ΕΝΥ: Α/Θ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ (θσδ 3,5) 

Φχμε: split unit (θσδ 3,5) 

Αληηθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο κε 

αληιία ζεξκφηεηαο πςειψλ ζεξκ. απφ ηελ 

νπνίν παξάγεηαη θαη ΕΝΥ (ην 3.5 είλαη απιά 

θσδηθφο θαη φρη COP). Αληηθαηάζηαζε θαη split 

unit γηα ςχμε 

3-4.5-3-4.5-3-1.5 

Θέξκαλζε: Α/Θ ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ (θσδ 

4,5) 

ΕΝΥ: Α/Θ ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ (θσδ 4,5) 

Φχμε: split unit (θσδ 1,5) 

Αληηθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο κε 

αληιία ζεξκφηεηαο ρακειψλ ζεξκ. απφ ηελ 

νπνίν παξάγεηαη θαη ΕΝΥ (ην 4.5 είλαη απιά 

θσδηθφο θαη φρη COP). Σα split units 

παξακέλνπλ ίδηα κε ηνπ ηππηθνχ θηεξίνπ 

3-4.5-3-4.5-3-3.5 

Θέξκαλζε: Α/Θ ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ (θσδ 

4,5) 

ΕΝΥ: Α/Θ ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ (θσδ 4,5) 

Φχμε: split unit (θσδ 3,5) 

Αληηθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο κε 

αληιία ζεξκφηεηαο ρακειψλ ζεξκ. απφ ηελ 

νπνίν παξάγεηαη θαη ΕΝΥ (ην 4.5 είλαη απιά 

θσδηθφο θαη φρη COP). Αληηθαηάζηαζε θαη split 

unit γηα ςχμε 

3-4.5-3-4.5-3-4.2 

Θέξκαλζε: Α/Θ ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ (θσδ 

4,5) 

ΕΝΥ: Α/Θ ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ (θσδ 4,5) 

Φχμε: Α/Θ ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ (θσδ/βα 

4,2) 

Αληηθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο κε 

αληιία ζεξκφηεηαο ρακειψλ ζεξκ. απφ ηελ 

νπνίν παξάγεηαη θαη ΕΝΥ (ην 4.5 είλαη απιά 

θσδηθφο θαη φρη COP). Δπηπιένλ 

αληηθαηάζηαζε split unit ηππηθνχ θηεξίνπ κε 

κνλάδεο FCU (ην 4,2 είλαη θαη ζπληειεζηήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη θσδηθφο) 

3-5-3-5-3-4.5 

Θέξκαλζε: γεσζεξκηθή αληιία (θσδ 5) 

ΕΝΥ: γεσζεξκηθή αληιία (θσδ 5) 

Φχμε: γεσζεξκηθή αληιία (θσδ/βα 4.5) 

Αληηθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο κε 

γεσζεξκηθή αληιία ζεξκφηεηαο απφ ηελ νπνία 

παξάγεηαη θαη ΕΝΥ (ην 5 είλαη απιά θσδηθφο 

θαη φρη COP). Δπηπιένλ αληηθαηάζηαζε split 

unit ηππηθνχ θηεξίνπ κε κνλάδεο FCU (ην 4,5 

είλαη θαη ζπληειεζηήο ζπκπεξηθνξάο θαη 

θσδηθφο) 

4-0.75-4-0.75-3-1.5 

Θέξκαλζε: ιέβεηαο πέιεη (βα 0,75) 

ΕΝΥ: ιέβεηαο πέιεη (βα 0,75) 

Φχμε: splitunit (ζπλ/ζηεο ζπκπεξηθνξάο 1,5) 

Αληηθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο κε 

ιέβεηα πέιεη απφ ηνλ νπνίν παξάγεηαη θαη 

ΕΝΥ (β.α. ζπζηήκαηνο 0,75, ν θσδηθφο 

ηαπηίδεηαη κε ηνλ β.α.). Σα split units 

παξακέλνπλ ίδηα κε ηνπ ηππηθνχ θηεξίνπ 

4-0.75-4-0.75-3-3.5 

Θέξκαλζε: ιέβεηαο πέιεη (θσδ/βα 0,75) 

ΕΝΥ: ιέβεηαο πέιεη (θσδ/βα 0,75) 

Φχμε: split unit (θσδ 3,5) 

Αληηθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο κε 

ιέβεηα πέιεη απφ ηνλ νπνίν παξάγεηαη θαη 

ΕΝΥ (β.α. ζπζηήκαηνο 0,75, ν θσδηθφο 

ηαπηίδεηαη κε ηνλ β.α.). Αληηθαηάζηαζε θαη 
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πλδπαζκόο Δπεμήγεζε Παξαηεξήζεηο 

split unit γηα ςχμε 

2-0.52-2-0.52-3-3.5 

Θέξκαλζε: ζπκπαξαγσγή (θσδ 0,52) 

ΕΝΥ: ζπκπαξαγσγή (θσδ 0,52) 

Φχμε: splitunit (θσδ 3,5) 

Αληηθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο κε 

ζχζηεκα CHP απφ ην νπνίν παξάγεηαη θαη 

ΕΝΥ (β.α. ζπζηήκαηνο 0,52/0,35 θαηά 50% θαη 

1.02 ην άιιν 50%). Αληηθαηάζηαζε θαη split 

unit γηα ςχμε 

5-0.99-5-0.99-3-1.5 

Θέξκαλζε: ηειεζέξκαλζε (θσδ/βα 0,99) 

ΕΝΥ: ηειεζέξκαλζε (θσδ/βα 0,99) 

Φχμε: split unit (θσδ 1,5) 

Αληηθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο κε 

ηειεζέξκαλζε απφ ηελ νπνίν παξάγεηαη θαη 

ΕΝΥ (β.α. ζπζηήκαηνο 0,99, εδψ ν θσδηθφο 

ηαπηίδεηαη κε ηνλ β.α.). Σα split units 

παξακέλνπλ ίδηα κε ηνπ ηππηθνχ θηεξίνπ 

5-0.99-5-0.99-3-3.5 

Θέξκαλζε: ηειεζέξκαλζε (θσδ/βα 0,99) 

ΕΝΥ: ηειεζέξκαλζε (θσδ/βα 0,99) 

Φχμε: split unit (θσδ 3,5) 

Αληηθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο κε 

ηειεζέξκαλζε απφ ην νπνίν παξάγεηαη θαη 

ΕΝΥ (β.α. ζπζηήκαηνο 0,99, εδψ ν θσδηθφο 

ηαπηίδεηαη κε ηνλ β.α.). Αληηθαηάζηαζε θαη 

split unit γηα ςχμε 

 

ηήιε 10: Αθνξά ηελ χπαξμε θσηνβνιηατθψλ ζην θηήξην. Λακβάλεηαη ζελάξην κε 5m
2
 θσηνβνιηατθψλ 

πιαηζίσλ πνιπθξπζηαιιηθνχ ηχπνπ απφδνζεο 0,2. 

0-0 = Υσξίο θσηνβνιηατθά 

5-0.2 = Ύπαξμε 5m
2
 θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ πνιπθξπζηαιιηθνχ ηχπνπ απφδνζεο 0,2 

 

ηήιε 11: Αθνξά ηελ χπαξμε ειηνζεξκηθνχ ζπζηήκαηνο είηε γηα ηελ παξαγσγή ΕΝΥ είηε γηα ηελ 

ππνβνήζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο. 

0-Ο-Ο = Υσξίο ειηνζεξκηθφ ζχζηεκα 

3-α-Ο = Ύπαξμε ειηνζεξκηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ θάιπςε ηνπ 60% ησλ αλαγθψλ γηα ΕΝΥ 

20-α-β = Ύπαξμε ειηνζεξκηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο ζέξκαλζεο θαη γηα ηε θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ γηα ΕΝΥ 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηηο ηηκέο ηεο ζηήιεο 11 παξνπζηάδνληαη ζηηο ηειηθέο εθζέζεηο 

πνπ απνζηάιζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο θηεξηαθνύ απνζέκαηνο ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο 
 

Με βάζε ηελ απνγξαθή θηεξίσλ ηνπ 2011 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή 

(ΔΛ.ΣΑΣ, Πίλαθαο 4), ηα θηήξηα πνπ έρνπλ ρξήζε σο θαηνηθία είλαη ζπλνιηθά 3.309.627, εθ ησλ 

νπνίσλ ηα 2.989.976 είλαη απνθιεηζηηθήο ρξήζεο σο θαηνηθία (~80%), ελψ ηα 319.651 είλαη κηθηήο 

ρξήζεο (~20%). 

Δζηηάδνληαο ζηα θηήξηα απνθιεηζηηθήο ρξήζεο (Γξάθεκα 1), απηφ πνπ είλαη άκεζα εκθαλέο είλαη φηη νη 

κνλνθαηνηθίεο απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο (~72,77%). Σν πνζνζηφ απηφ είλαη ειαθξψο κεησκέλν 

ζηε δψλε Β (ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε Αζήλα – 66%), ελψ είλαη αξθεηά πςειφηεξν ζηηο δψλεο Α θαη 

Γ (λεζησηηθά θαη νξεηλά ηκήκαηα αληίζηνηρα, ηεο ηάμεο ηνπ 80%). Φπζηθά ε δψλε Β έρεη ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα θαηαιακβάλνληαο ην 46,02% φισλ ησλ θαηνηθηψλ απνθιεηζηηθήο ρξήζεο (ζχλνιν 1.376.132 

θηήξηα), ελψ ε δψλε Γ (πεξηιακβάλεη ηε Θεζζαινλίθε), έρεη ην 28,5% (ζχλνιν 1.147.655 θηήξηα) (βι. 

Γξάθεκα 2). 

Αλ ζεσξήζνπκε σο πνιπθαηνηθία ην θηήξην πνπ ζηεγάδεη αξηζκφ θαηνηθηψλ κεγαιχηεξν ηνπ 2, ηφηε απφ 

ηηο πνιπθαηνηθίεο (πνπ είλαη 374.205 θηήξηα, ή κφιηο ην 12,5% ησλ θηεξίσλ απνθιεηζηηθήο ρξήζεο σο 

θαηνηθία ζηελ επηθξάηεηα), ην 63,5% ζηεγάδεη 3-5 νηθίεο. ε θάζε πεξίπησζε, ηα θηήξηα απνθιεηζηηθήο 

ρξήζεο σο θαηνηθία πνπ ζηεγάδνπλ πεξηζζφηεξεο ησλ 5 θαηνηθηψλ είλαη γηα θάζε δψλε ιηγφηεξα ηνπ 6%, 

κε ηελ ηηκή απηή λα εκθαλίδεηαη νξηαθά ζηε δψλε Β, γηα ηελ νπνία ην πνζνζηφ απηφ ηζνδπλακεί κε κφιηο 

81.689 θηήξηα. 
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Γξάθεκα 1: Αξηζκφο θαηνηθηψλ αλά θηήξην απνθιεηζηηθήο ρξήζεο σο θαηνηθία θαη θιηκαηηθή δψλε 

 

 
Γξάθεκα 2: Καηαλνκή θηεξίσλ απνθιεηζηηθήο ρξήζεο σο θαηνηθία ζηηο θιηκαηηθέο δψλεο. 

ηα θηήξηα κηθηήο ρξήζεο σο θαηνηθία, ην πνζνζηφ ησλ κνλνθαηνηθηψλ είλαη αηζζεηά κηθξφηεξν (κφιηο 

40%). Όκνηα κε ηελ πεξίπησζε ησλ θηεξίσλ απνθιεηζηηθήο ρξήζεο σο θαηνηθία, νη δψλεο Β θαη Γ 

θαηαιακβάλνπλ ην 48,8% θαη 33,4% ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηνηθηψλ κηθηήο ρξήζεο αληίζηνηρα. Σέινο, 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο κηθηήο ρξήζεο, ε θαηεγνξία ησλ πνιπθαηνηθηψλ πνπ 

ζηεγάδνπλ 10-19 θαηνηθίεο θαίλεηαη λα απνθηά κεγαιχηεξε βαξχηεηα έλαληη ηεο θαηεγνξίαο ησλ 3-5 

θαηνηθηψλ. εκεηψλεηαη ζε απηφ ην ζεκείν, βάζε θαη ηεο παξαδνρήο πνπ έγηλε αλσηέξσ γηα ηνλ νξηζκφ 

ηεο πνιπθαηνηθίαο, φηη νη πνιπθαηνηθίεο κηθηήο ρξήζεο αξηζκνχλ ζπλνιηθά 102.541 θηήξηα ζηελ 

επηθξάηεηα. 
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Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη δψλεο Β θαη Γ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ θηεξίσλ κε ρξήζε σο θαηνηθία (πνζνζηά ηεο ηάμεο ηνπ 75% ηεο επηθξάηεηαο). Δπηπιένλ 

νη κνλνθαηνηθίεο απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ θηεξηαθνχ απνζέκαηνο ηεο ρψξαο, ελψ νη 

πνιπθαηνηθίεο δελ μεπεξλνχλ ην 15% ησλ θηεξίσλ πνπ έρνπλ ρξήζε σο θαηνηθία ζηελ επηθξάηεηα. Δλ 

γέλεη, ην ζεκαληηθφηεξν πνζνζηφ πνιπθαηνηθηψλ πεξηιακβάλεη 3-5 θαηνηθίεο, ελψ ζην ζχλνιν ησλ 

πνιπθαηνηθηψλ απνθιεηζηηθήο θαη κηθηήο ρξήζεο ην πνζνζηφ ησλ θηεξίσλ πνπ ζηεγάδνπλ πεξηζζφηεξεο 

απφ 9 θαηνηθίεο είλαη κηθξφηεξν ηνπ 20%. Καηά ζπλέπεηα, ζηελ αλάιπζε πνπ ζα αθνινπζήζεη, ε κειέηε 

ησλ πνιπθαηνηθηψλ ζα επηθεληξσζεί ζε κία ηππηθή πνιπθαηνηθία 3 νξφθσλ κε ππισηή ή κε κε 

ζεξκαηλφκελν ρψξν ζην ηζφγεην. 

 

  

Γξάθεκα 3: Αξηζκφο θαηνηθηψλ επί ησλ πνιπθαηνηθηψλ απνθιεηζηηθήο θαη κηθηήο ρξήζεο ζηελ 

επηθξάηεηα. 

Αλαθνξηθά κε ηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο ησλ θαηνηθηψλ θαη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο 

θηεξίσλ (ΔΛ.ΣΑΣ. – 2011, Πίλαθεο 2 θαη 7), παξαηεξείηαη φηη πεξίπνπ ην 58% ησλ θηεξίσλ κε 

απνθιεηζηηθή ρξήζε σο θαηνηθία ζηελ επηθξάηεηα έρνπλ θαηαζθεπαζζεί πξηλ ην 1980. Σν αληίζηνηρν 

πνζνζηφ γηα ηα θηήξηα πνπ θαηαζθεπάζζεθαλ ηελ δεθαεηία 2001-2011 είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 11%. ηα δχν 

κεγάια αζηηθά θέληξα (Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε, ηα νπνία δηακνξθψλνπλ θαη ηηο θαηαλνκέο ησλ 

θιηκαηηθψλ δσλψλ Β θαη Γ αληηζηνίρσο), ην πνζνζηφ απηφ πέθηεη ζην 49% θαη 45% αληίζηνηρα, ρσξίο 

φκσο λα παχεη λα απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε ειηθηαθή θιάζε. Σα θηήξηα απηά απνηεινχλ θαη ηα πην 

ελεξγνβφξα θηήξηα, δεδνκέλεο ηεο ειιηπνχο κφλσζεο, ηεο παιαηφηεηαο ησλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ 

θηι.  

ηελ πεξίπησζε ησλ θηεξίσλ κηθηήο ρξήζεο σο θαηνηθία, ηα αληίζηνηρα πνζνζηά πνπ αλαθέξνληαη ζε 

θαηαζθεπή πξηλ ην 1980 είλαη αθφκα κεγαιχηεξα: 74% γηα ηελ Αζήλα, 69% γηα ηε Θεζζαινλίθε θαη 

ηέινο 60% γηα ηελ επηθξάηεηα. 
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Γξάθεκα 4: Έηνο θαηαζθεπήο θαηνηθηψλ επί ησλ πνιπθαηνηθηψλ απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ζηελ επηθξάηεηα. 

 

Οινθιεξψλνληαο, ζχκθσλα κε ηελ Απνγξαθή Πιεζπζκνχ θαη Καηνηθηψλ (ΔΛ.ΣΑΣ. – 2011), ε κέζε 

θαηνηθία ζηελ επηθξάηεηα ππνινγίδεηαη σο 83,6 m². Ζ ηηκή απηή είλαη παξαπιήζηα γηα φιεο ηηο θιηκαηηθέο 

δψλεο κε εμαίξεζε ηελ Γ, φπνπ θαίλεηαη λα είλαη ειαθξψο κεγαιχηεξε, ελψ φπσο είλαη εκθαλέο ε κέζε 

ηηκή ηεο επηθξάηεηαο δηακνξθψλεηαη θπξίσο απφ ηηο δχν πην ππθλνθαηνηθεκέλεο δψλεο, ηελ Β θαη ηελ Γ. 

ην ζεκείν απηφ ζεκεηψλεηαη φηη ε Αζήλα θαηαιακβάλεη ην 60% ηεο δψλεο Β (κε 2.002.966 θαηνηθίεο), 

ελψ ε Θεζζαινλίθε ην 32% ηεο δψλεο Γ κε 587.927 θαηνηθίεο ζπλνιηθά. 
 

Πίλαθαο 5: Πιήζνο θαη επηθάλεηα (η.κ) αλά ηχπν θαηνηθίαο θαη θιηκαηηθή δψλε. 

  Πιήζνο Δπηθάλεηα (η.κ.) 

 Κιηκαηηθή 

Εώλε 
ύλνιν Μνλνθαηνηθίεο 

Γηπινθαηνηθίεο

-Πνιπθαηνηθίεο 
ύλνιν Μνλνθαηνηθίεο 

Γηπινθαηνηθίεο-

Πνιπθαηνηθίεο 

Μέζε 

ηηκή η.κ. 

Α 1.014.126 574.611 439.515 82.819.326 46.926.019 35.893.30 81,7 

Β 3.340.251 1.046.222 2.294.029 279.566.510 87.564.867 192.001.643 83,7 

Γ 1.836.521 742.696 1.093.825 154.054.024 62.300.027 91.753.997 83,9 

Γ 181.003 93.908 87.095 16.412.207 8.514.983 7.897.223 90,7 

Δπηθξάηεηα 6.371.901 2.457.437 3.914.464 532.852.066 205.503.881 327.348.185 83,6 

 

 

Τπνινγηζκόο ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο ησλ κέηξσλ γηα θάζε ηππηθό θηήξην 

Γεληθά 

ην πιαίζην ηεο ζπγθξηηηθήο κεζνδνινγίαο επηηξέπεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ 

θηεξίσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θηεξίνπ θαζψο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πηπρψλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

ελεξγεηαθή απφδνζε κέηξσλ θαη ε κεηαμχ ηνπο ζχλδεζε, κε ζηφρν ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βέιηηζηνπ απφ 

πιεπξάο θφζηνπο επηπέδνπ. Δπίζεο, ην πιαίζην ζπγθξηηηθήο κεζνδνινγίαο επηηξέπεη λα ιακβάλνληαη 
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ππφςε νη ηξφπνη ρξήζεο, νη εμσηεξηθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ην επελδπηηθφ θφζηνο, ε θαηεγνξία 

θηεξίνπ, ην θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο θαη ηεο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο), ην θέξδνο απφ ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα, εθφζνλ ππάξρεη, θαη ην θφζηνο 

δηάζεζεο, εθφζνλ ππάξρεη. Ζ ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία βαζίδεηαη ζηα νξηδφκελα ζηνλ Δπξσπατθφ 

Καλνληζκφ 244/2012 θαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 2012/C 115/01, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ Οδεγία 

2010/31/ΔΔ. 

πλεπψο θαζίζηαηαη δπλαηή ε εθηίκεζε ηεο ζρέζεο θφζηνπο-απφδνζεο ησλ δηάθνξσλ επηπέδσλ 

ειάρηζησλ απαηηήζεσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο, κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ κέηξσλ ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο θαηά ηνλ αλακελφκελν νηθνλνκηθφ θχθιν δσήο. Απηφ επηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

βέιηηζησλ απφ πιεπξά θφζηνπο επηπέδσλ ησλ απαηηήζεσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 

χκθσλα κε ην παξάξηεκα III ηεο νδεγίαο 2010/31/ΔΔ θαη ην παξάξηεκα Η ηνπ θαλνληζκνχ 244/2012, ην 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην γηα ην βέιηηζην θφζηνο βαζίδεηαη ζηε κέζνδν ηεο θαζαξήο παξνχζαο αμίαο ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο. 

H αλσηέξσ πξνζέγγηζε απνηππψλεηαη ζην Γξάθεκα 5, φπνπ πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ 

ησλ βέιηηζησλ απφ πιεπξάο θφζηνπο επηπέδσλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηεξίσλ 

θαη δνκηθψλ ζηνηρείσλ. 

 
Γξάθεκα 5: Γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ βέιηηζησλ επηπέδσλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ. 

ηε παξνχζα κειέηε, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ιήθζεθε ππφςε ε αξρηθή επέλδπζε, ην 

άζξνηζκα ησλ εθάζηνηε εηεζίσλ δαπαλψλ θαη ε ηειηθή αμία, θαζψο θαη ην θφζηνο δηάζεζεο θαηά 

πεξίπησζε, φια κε αλαθνξά ζην έηνο έλαξμεο 2016. 

Σν απνηέιεζκα ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο είλαη ε θαζαξή παξνχζα αμία ησλ δαπαλψλ 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα θαζνξηζκέλεο πεξηφδνπ ππνινγηζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηελ ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ εμνπιηζκνχ κε κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. Σν πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο είλαη φηη θαζηζηά δπλαηή ηε ρξήζε εληαίαο πεξηφδνπ ππνινγηζκνχ (ζπλεθηηκψληαο 

ηνλ καθξνρξφλην εμνπιηζκφ κέζσ ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο ηνπ). 

Οη ππνινγηζκνί γηα ην βέιηηζην θφζηνο, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε παξνχζα κειέηε, εθηειέζηεθαλ ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ επίπεδν (κε βάζε ηηο ηηκέο πνπ θαηαβάιιεη ν ηειηθφο θαηαλαισηήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθαξκνζηέσλ θφξσλ θαη ηειψλ θαη, θαηά πεξίπησζε, ησλ επηδνηήζεσλ, 

ρσξίο φκσο ην επηπιένλ θφζηνο γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ). 

Καηεγνξηνπνίεζε θόζηνπο 

Οη βαζηθέο θαηεγνξίεο θφζηνπο πνπ ιήθζεθαλ ππφςε, ζχκθσλα θαη κε ηα νξηδφκελα ζην παξάξηεκα Η 

ηνπ Καλνληζκνχ 244/2012, είλαη:  

Σν αξρηθό θόζηνο επέλδπζεο, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη φια ηα θφζηε κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή φπνπ 

ην θηήξην ή ην ζηνηρείν θηεξίνπ παξαδίδεηαη έηνηκν πξνο ρξήζε. πλεπψο πεξηέρνληαη ην θφζηνο 
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ζρεδηαζκνχ, ην θφζηνο πξνκήζεηαο πιηθψλ, ην θφζηνο ζχλδεζεο κε παξφρνπο, ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο 

θαη ηπρφλ άιια απξφβιεπηα θφζηε.  

Σν ηξέρνλ εηήζην θφζηνο ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη ην ελεξγεηαθό θόζηνο (αλά θνξέα ελέξγεηαο), ην 

θόζηνο ιεηηνπξγίαο (αζθάιηζηξα, ππεξεζίεο, θ.α.), ην θόζηνο ζπληήξεζεο (επηζεσξήζεηο, θαζαξηζκφο, 

επηδηνξζψζεηο, αλαιψζηκα, θ.α.) θαη ην θόζηνο πεξηνδηθήο αληηθαηάζηαζεο ζηνηρείσλ ηνπ θηεξίνπ.  

Σν θόζηνο δηάζεζεο, δελ ειήθζε ππ‟ φςε ζηνπο ππνινγηζκνχο θαζψο δελ θαηέζηε δπλαηή ε εθηίκεζή 

ηνπ. Ο κε ζπλππνινγηζκφο ηνπ ελ ιφγσ θφζηνπο βξίζθεηαη ζε ζχκπλνηα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

2012/C 115/01, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 6.15 απηψλ.  

ρέζε ππνινγηζκνύ ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο από ρξεκαηννηθνλνκηθή άπνςε 

ε θάζε πεξίπησζε ηππηθνχ θηεξίνπ (λένπ ή ξηδηθά αλαθαηληδφκελνπ), θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ κέηξνπ/δέζκε/παξαιιαγήο κέηξσλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθή άπνςε, νη ηηκέο πνπ 

ιήθζεθαλ ππφςε είλαη νη ηηκέο πνπ πιεξψλεη ν ηειηθφο ρξήζηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ 

εθαξκνζηέσλ θφξσλ, ζηνπο νπνίνπο ζπγθαηαιέγνληαη ν ΦΠΑ θαη ηα ηέιε. 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ θηεξίσλ, ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ επεκβάζεσλ κε ζηφρν ηελ ελεξγεηαθή 

αλαβάζκηζε ηνπ θηεξίνπ ππνινγίζηεθε σο ην άζξνηζκα ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θφζηνπο ζηα νπνία 

εθαξκφδεηαη ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην κε ηε βνήζεηα ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο ψζηε λα εθθξαζηεί ε 

αμία θαηά ην έηνο έλαξμεο θαη ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο αλεγκέλεο κε ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην. 

Δπίζεο ιήθζεθε ππφςε ε αχμεζε ηεο ηηκήο ελέξγεηαο θάζε κνξθήο πνπ θαηαλαιψλεηαη. Ζ ζρέζε πνπ 

πεξηγξάθεη ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο από ρξεκαηννηθνλνκηθή άπνςε (ελαιιαθηηθά 

Καζαξή Παξνύζα Αμία (NPV) ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο ή θαη Κ.Π.Α. Υξήζεο ράξηλ ζπληνκίαο) πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνπο ππνινγηζκνχο, θαη ε νπνία ηθαλνπνηεί φιεο ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ είλαη:  

          ∑[∑(   ( )( )  (       ( )( )))    ( )                 (   )( )        (  )( )

  

   

]

 

 ( ) 

όπνπ:  

CG    ην ζπλνιηθφ θφζηνο αλεγκέλν ζην έηνο αλαθνξάο 2016. 

COINIT  ην ζπλνιηθφ αξρηθφ θφζηνο επέλδπζεο αλεγκέλν ζην έηνο αλαθνξάο 2016. 

   ( )( )  ην εηήζην θφζηνο ηνπ έηνπο i ηνπ κέηξνπ ή ηεο δέζκεο κέηξσλ j θαη ην νπνίν πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

παξαπάλσ αλαθεξφκελεο ππνθαηεγνξίεο θφζηνπο. 

     ( )( )  ε αχμεζε ηεο ηηκήο πξνκήζεηαο ηνπ κέηξνπ ή ηεο δέζκεο κέηξσλ j θαηά ην έηνο i.(ειήθζεθε 

κεδεληθή ζε θάζε πεξίπησζε) 

  ( )  ν ζπληειεζηήο πξνεμφθιεζεο ηνπ έηνπο i θαη γηα θαζαξφ πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην p (real discount 

rate) θαη ν νπνίνο ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε   ( )  (
 

   
)
 

. 

               (   )( ) ην ζπλνιηθφ θφζηνο δηάζεζεο ηνπ κέηξνπ ή ηεο δέζκεο κέηξσλ j θαηά ην ηέινο ηεο δηάξθεηαο δσήο 

ηνπ, αλεγκέλν θαηάιιεια ζην έηνο αλαθνξάο. Σν θφζηνο απηφ κπνξεί λα πεξηέρεη φια ηα θφζηε 

δηάζεζεο απφ δηαδνρηθέο αληηθαηαζηάζεηο ζηε πεξίπησζε πνπ ε δηάξθεηα δσήο ηνπ κέηξνπ είλαη ίζε 

ή κηθξφηεξε απφ ηελ πεξίνδν ππνινγηζκνχ, ή ην αλάινγν ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο δηάζεζεο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε δηάξθεηα δσήο ηνπ κέηξνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ πεξίνδν ππνινγηζκνχ. 

εκεηψλεηαη φηη, απφ ηνλ θαλνληζκφ δελ απαηηείηαη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο δηάζεζεο 

ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο. Σα θξάηε κέιε δχλαληαη λα πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο 

δηάζεζεο, εθφζνλ λνκίδνπλ φηη είλαη ζεκαληηθφ θαη εθφζνλ είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ εχινγεο 

εθηηκήζεηο ηνπ χςνπο ηνπ. Δλ πξνθεηκέλσ, ην θφζηνο δηάζεζεο, δελ ειήθζε ππ‟ φςε ζηνπο 

ππνινγηζκνχο θαζψο δελ θαηέζηε δπλαηή ε εθηίκεζε ηνπ. 

      (  )( )  ε ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ κέηξνπ ή ηεο δέζκεο κέηξσλ j θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ππνινγηζκνχ 

αλεγκέλν θαηάιιειν ζην έηνο αλαθνξάο. Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία κπνξεί λα αθνξά ηελ ηειεπηαία 

απφ δηαδνρηθέο αληηθαηαζηάζεηο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηάξθεηα δσήο ηνπ κέηξνπ είλαη ίζε ή 

κηθξφηεξε απφ ηελ πεξίνδν ππνινγηζκνχ, ή ην αλάινγν ηνπ ηεο αξρηθήο επέλδπζεο ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ε δηάξθεηα δσήο ηνπ κέηξνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ πεξίνδν ππνινγηζκνχ. 
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Γεληθέο παξαδνρέο θαη πξνζεγγίζεηο θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο  

Καηά ηε δεκηνπξγία ηνπ ππνινγηζηηθνχ εξγαιείνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο  απφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή άπνςε έπξεπε λα ιεθζνχλ ππφςε δηάθνξεο παξάκεηξνη, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ 

αθξίβεηα ησλ ππνινγηζκψλ ζε φξνπο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο. Ζ ζεκαληηθφηεξε εμ απηψλ είλαη ε 

ζρέζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ κέηξνπ ή ηεο δέζκεο κέηξσλ κε ηελ πεξίνδν ππνινγηζκνχ. χκθσλα κε 

ηελ παξ, 4.2 ηνπ Καλνληζκνχ 244/2012, ε πεξίνδνο ππνινγηζκνχ γηα ηα θηήξηα νηθηζηηθήο ρξήζεο πξέπεη 

λα ιεθζεί ίζε κε 30 έηε, ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη κε νηθηζηηθήο ρξήζεο θηεξίσλ ε 

πεξίνδνο ππνινγηζκνχ πξέπεη λα ιεθζεί ίζε κε 20 έηε. Όζνλ αθνξά ηε δηάξθεηα δσήο ησλ κέηξσλ πνπ 

αμηνινγήζεθαλ, απηή νξίζζεθε ζχκθσλα κε φζα παξαηίζεληαη ζην ηζρχνλ Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ 

15459:2007 (Πίλαθαο Α.1) θαζψο θαη ζην ηειεπηαίν πξνζρέδην ηνπ prEN 15459-1:2014 (Παξάξηεκα A). 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ επαλαιακβαλφκελσλ επελδχζεσλ, ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο, ηνπ 

θφζηνπο δηάζεζεο, ηνπ εηήζηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο θαζψο θαη ησλ άιισλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ 

εηήζηνπ θφζηνπο απαηηείηαη ε ρξήζε θαηάιιεισλ νηθνλνκηθψλ ζπληειεζηψλ φπσο ν ζπληειεζηήο 

πξνεμφθιεζεο, ν ζπληειεζηήο παξνχζαο αμίαο εηήζηαο ζηαζεξήο θαη ιεμηπξφζεζκεο ξάληαο, ν 

ζπληειεζηήο ρξενιπζίνπ θαζψο θαη ν ζπληειεζηήο αλάθηεζεο θεθαιαίνπ.  

 

πιινγή ησλ δεδνκέλσλ θόζηνπο 

Γηα ην θφζηνο επέλδπζεο, ην ηξέρνλ θφζηνο (εθηφο ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο) γηα φια ηα πηζαλά ζηνηρεία 

/ ζπζηήκαηα / κέξε ελφο θηεξίνπ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία θαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ζπλδέζκνπο 

ησλ επηρεηξήζεσλ / θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιεληθή αγνξά θαη είλαη αγνξαθεληξηθά 

αιιά θαη ζπλεθηηθά φζνλ αθνξά ηε ζέζε θαη ην ρξφλν. Δπίζεο εμαζθαιίζηεθε ε ηρλειαζηκφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ δεδνκέλσλ θφζηνπο κέζσ ζχλδεζεο απηψλ κε ηνλ θνξέα απνζηνιήο αιιά θαη πηζαλψλ 

αξρείσλ ηεθκεξίσζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνζηάιζεθαλ απφ ηνπο ζπλδέζκνπο ησλ επηρεηξήζεσλ / 

θνξέσλ. Όια ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα θφζηνη έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Δλέξγεηαο & 

Οξπθηψλ Πξψησλ Τιψλ ηνπ Τπνπξγείνπ. 

Γηα ην ελεξγεηαθφ θφζηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ην θφζηνο ελέξγεηαο αλά θνξέα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία 

απφ ηε Γηεχζπλζε Δλεξγεηαθψλ Πνιηηηθψλ & Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ. Οη ηηκέο 

ησλ θνξέσλ ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ππνινγηζκφ παξνπζηάδνληαη 

ζηνπο παξαθάησ Πίλαθεο 6& 7. εκεηψλεηαη φηη νη ηηκέο, φπνπ είλαη ζπλαθέο, έρνπλ ππνινγηζζεί κε 

βάζε ηε Καησηέξα Θεξκνγφλν Ηθαλφηεηα ηνπ θαπζίκνπ (Lower Heating Value). Δπίζεο αλάινγα κε ηε 

ρξήζε (νηθηαθφ ή εκπνξηθφ ηηκνιφγην) ε κέζε ηηκή θάπνησλ θνξέσλ ελέξγεηαο κεηαβάιιεηαη θαη έρνπλ 

ζπκπεξηιεθζεί ηπρφλ θφζηε πάγησλ ρξεψζεσλ. ε θάζε πεξίπησζε, ζηνπο ππνινγηζκνχο έρεη ιεθζεί 

ππφςε κηα εηήζηα αχμεζε ηηκψλ φισλ ησλ κνξθψλ ελέξγεηαο ηεο ηάμεο ηνπ 2,8%. 

Δπίζεο, ην δεχηεξν αλαγθαίν δεδνκέλν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο είλαη ην 

απνηέιεζκα ηνπ ππνινγηζκνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ην νπνίν πξνέθπςε κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηηθνχ 

εξγαιείνπ ηνπ ΣΔΔ/Κ.Δλ.Α.Κ.. 
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Πίλαθαο 6: Σηκέο θνξέσλ ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ππνινγηζκφ 

ζηηο θαηνηθίεο. 

Φνξέαο Δλέξγεηαο Μέζε Σηκή Υξέσζεο Μνλάδα ρξέσζεο 

Φπζηθό Αέξην 0,07514 
€/kWhr Fuel Input L.H.V. 

(01/09/2015 – 31/09/2016) 

Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 0,09030 
€/kWhr Fuel Input L.H.V. 

(04/11/2016) 

Ζιεθηξηζκόο 0,21064 
€/kWhr el 

(Οηθηαθφ ηηκνιφγην 08.02.2016) 

Βηνκάδα (πειιέηα μύινπ) 0,06450 €/kWhr Fuel Input L.H.V. 

Σειεζέξκαλζε (ρσξίο αληαπνδνηηθά 

ηέιε) 
0,06932 

€/kWhr th 

(ΓΔΣΖΠ Γήκνπ Δνξδαίαο 2013 

http://www.tpt.gr/) 

 

Πεηξέιαην: Γηα ην θαχζηκν απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ 

(http://oil.gge.gov.gr/?m=20161104), ηε Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαισηή 

(http://www.fuelprices.gr/files/EBDOM_DELTIO_04_11_2016.pdf) θαη ηνπ πλδέζκνπ Δηαηξηψλ Πεηξειαηνεηδψλ Διιάδαο 

(ΔΔΠΔ, www.seepe.gr). Θεσξήζεθε πεηξέιαην ζέξκαλζεο, ην νπνίν, ζχκθσλα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο πεγέο, ζηηο 

04/11/2016 είρε κέζε ηηκή αληιίαο – ιηαληθή ηηκή 0,905 €/lt, ή 0,0903 €/kWh (Καησηέξα Θεξκνγφλνο Ηθαλφηεηα πεηξειαίνπ 

10150 kcal/kg θαη ππθλφηεηα 0,85kg/lt). Ζ ηηκή απηή πξνθχπηεη απφ ηελ ηηκή δηπιηζηεξίνπ πνπ είλαη 0,354 €/lt, ην πεξηζψξην 

θέξδνπο ηεο εηαηξίαο-πξαηεξηνχρνπ είλαη 0,089 €/lt, ελψ νη θφξνη θαη δαζκνί αλέξρνληαη ζηα 0,463 €/lt. Ζ αλάιπζε ηνπ 

θφζηνπο ηνπ πεηξειαίνπ θαζψο επίζεο θαη ησλ θφξσλ θαη δαζκψλ γηα 1000 ιίηξα πεηξειαίνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ 

Πίλαθα 7. 

 

Πίλαθαο 7: Κνζηνιφγεζε γηα 1000 lt πεηξέιαην ζέξκαλζεο κε κέζε ηηκή αληιίαο ζηηο 04/11/2016 (Πεγή 

ΔΔΠΔ). 

Αλάιπζε Σηκή 

Σηκή δηπιηζηεξίνπ € 353,57 

Δηδηθή εηζθνξά 1,2% € 4,24 

ΡΑΔ € 0,20 

ΓΔΣΔ 0,5% € 3,17 

ΔΦΚ € 280,00 

Πεξηζψξην Πξαηεξηνχρνπ/εηαηξείαο € 88,66 

Λιανική Τιμή προ ΦΠΑ € 729,84 

Τιμή Αντλίας -  Λιανική Τιμή € 905,00 

 

Φπζηθό Αέξην: Γηα ηελ θνζηνιφγεζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ιήθζεθαλ ζηνηρεία απφ ηελ Δηαηξεία Παξνρήο Αεξίνπ Αηηηθήο 

ΑΔ( www.aerioattikis.gr). 

Λήθζεθε ππφςε ην νηθηαθφ ηηκνιφγην- ηηκνινγήζεηο 2016, κε κέζε ηηκή ρξέσζεο ηζρχνο 6,36 €/60κέξεο θαη ρξέσζε ελέξγεηαο 

0,056433 €/kWh, HHV. Ζ ρξέσζε ελέξγεηαο είλαη ε κέζε ηηκή ησλ κελψλ επηέκβξηνο 2015 - επηέκβξηνο 2016. ηηο ηηκέο 

απηέο ιακβάλνληαη ππφςε νη θφξνη ΦΠΑ (13%) θαη ην ΓΔΣΔ (0,5%) γηα ηε ρξέσζε ηζρχνο, ελψ ζηε ρξέσζε ελέξγεηαο 

ιακβάλνληαη ππφςε νη θφξνη: ΦΠΑ (13%), ΔΦΚ, ΣΑΔ θαη ΓΔΣΔ (0,5%).  

Ζ αλψηεξε ζεξκνγφλνο ηθαλφηεηα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζεσξήζεθε ζχκθσλα κε ηελ ΔΠΑ Αηηηθήο AE ίζε κε 

HHV=11,45kWh/Nm
3
(Μέζε Σηκή επηέκβξηνο 2015 - επηέκβξηνο 2016).  

Ζιεθηξηθή ελέξγεηα: Θεσξείηαη νηθηαθφ ηηκνιφγην ρσξίο ρξνλνρξέσζε (Σηκνιφγην Γ1, πεγή ΓΔΖ ΑΔ www.dei.gr, 

(εκεξνκελία πξφζβαζεο 18/02/2016) ηξηθαζηθή παξνρή ξεχκαηνο ρσξίο λπθηεξηλφ ηηκνιφγην. Δπίζεο, ζεσξείηαη φηη ε ηππηθή 

θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κηαο αλεμάξηεηεο θαηνηθίαο είλαη πεξί ηηο 800kWhel αλά ηεηξάκελν. Δπνκέλσο, ε ρξήζε 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα θάιπςε ησλ ζεξκηθψλ αλαγθψλ απηήο ζα ηηκνινγείηαη κε θφζηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε θιίκαθα 

κεγαιχηεξε απφ ηηο 800 kWhel αλά ηεηξάκελν. 
Οη ζπληειεζηέο κεηαηξνπήο ζε πξσηνγελή ελέξγεηα θαη έθιπζε αεξίσλ ξχπσλ, νη νπνίνη ειήθζεζαλ ππφςε θαηά ηνπο 

ππνινγηζκνχο δίλνληαη απφ ηελ ΣΟΣΔΔ 20701-1/2010 έθδνζε Γ θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 8. 

 

 

http://www.seepe.gr/
http://www.aerioattikis.gr/
http://www.dei.gr/
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Πίλαθαο 8: πληειεζηήο κεηαηξνπήο ζε πξσηνγελή ελέξγεηα θαη εθιπφκελνη ξχπνη αλά θαχζηκν. 

Φνξέαο ελέξγεηαο 

πληειεζηήο 

κεηαηξνπήο ζε 

πξσηνγελή ελέξγεηα 

Δθιπόκελνη ξύπνη αλά κνλάδα 

ελέξγεηαο (kgCO2/kWh) 

Φπζηθό αέξην 1,05 0,196 

Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 1,10 0,264 

Ζιεθηξηθή ελέξγεηα 2,90 0,989 

Τγξαέξην 1,05 0,238 

Βηνκάδα 1,00 --- 

Σειεζέξκαλζε από Γ.Δ.Ζ. 0,70 0,347 

Πξνεμνθιεηηθό επηηόθην 

Σν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην γηα ηνπο ππνινγηζκνχο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθή άπνςε εθθξάδεηαη ζε 

πξαγκαηηθέο ηηκέο, ρσξίο ηνλ πιεζσξηζκφ θαη θαζνξίζηεθε φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 

9.  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, σο απνηέιεζκα ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ ηνπ ππνινγηζκνχ απφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή άπνςε, ην πνζφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο είλαη κεγαιχηεξν φηαλ εθαξκφδνληαη 

ρακειφηεξα πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα, επεηδή ην κειινληηθφ θφζηνο (θπξίσο ην ελεξγεηαθφ θφζηνο) 

ππνινγίδεηαη κε ρακειφηεξν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην, κε απνηέιεζκα κεγαιχηεξε παξνχζα αμία ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο.  
 

Πίλαθαο 9: Βαζηθφ θαη ελαιιαθηηθφ πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ππνινγηζκνχ. 

Οηθνλνκηθή πξνζέγγηζε 
Βαζηθό πξνεμνθιεηηθό 

επηηόθην 

Δλαιιαθηηθό 

πξνεμνθιεηηθό επηηόθην 

Υξεκαηννηθνλνκηθόο 

ππνινγηζκόο 
7% 9% 

 
 

Έληνθνο Πεξίνδνο Απνπιεξσκήο 

Ζ Έληνθνο Πεξίνδνο Απνπιεξσκήο (Δ.Π.Α.) θάζε κέηξνπ ή δέζκεο κέηξσλ ππνινγίζζεθε, ζε θάζε 

πεξίπησζε, ιακβάλνληαο ππ‟ φςε ηελ εηήζηα κεηαβνιή ησλ ηηκψλ ελέξγεηαο (δ) θαζψο θαη ηε δαπάλε 

θεθαιαίνπ (Γ). Ζ ζρέζε ππνινγηζκνχ απηήο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 

 

 

       (
  [         (  ⁄   )   ]

  (  ⁄ )
)  ( ) 

 

Όπνπ: 

Α.Π.Α  Ζ Απιή Πεξίνδνο Απνπιεξσκήο ίζε κε ηνλ ιφγν ηεο δαπάλεο θεθαιαίνπ πξνο ηα εηήζηα 

νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο επέκβαζεο (π.ρ. εμνηθνλφκεζε θαπζίκνπ). 

  
(   )

   ⁄    

δ ε εηήζηα κεηαβνιή ησλ ηηκψλ ελέξγεηαο, ζε %. 

        

     ην θαζαξφ πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην p (real discount rate)  
 

Σν θξηηήξην νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ζε έλα κέηξν ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζεσξείηαη ίζν κε ηα 

δεθαπέληε (15) έηε.  
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Σερλν νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα δηάθνξσλ ελεξγεηαθώλ παξεκβάζεσλ ζε θηήξηα 

κνλνθαηνηθίαο 

 

Γεληθά 

 

Σα απνηειέζκαηα πνπ ζα παξνπζηαζζνχλ επηθεληξψλνληαη ζηηο θιηκαηηθέο δψλεο Β θαη Γ θαη ζηηο 

πεξηφδνπο θαηαζθεπήο θηεξίσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο θσδηθνχο 1 θαη 2, δειαδή απφ ην 1955-1980 θαη απφ 

ην 1980-2000 (βι. ειίδα 8). Ζ εζηίαζε ηεο αλάιπζεο ζηα θηήξηα πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ ζπλάδεη κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ην θηεξηαθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο (ζει. 13). 

Γηα θάζε θιηκαηηθή δψλε θαη πεξίνδν θαηαζθεπήο θηεξίνπ, παξνπζηάδνληαη ηα λέθε ζεκείσλ πνπ 

αθνξνχλ ηα δηάθνξα ππφ εμέηαζε ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα ζε γξαθήκαηα κε νξηδφληην άμνλα ηελ 

πξσηνγελή ελέξγεηα θαη‟ έηνο θαη αλά η.κ. επηθάλεηαο ηεο νηθίαο θαη θαηαθφξπθν θαηά πεξίπησζε είηε 

ηελ Καζαξή Παξνχζα Αμία ηνπ ζπλνιηθνχ Κφζηνπο (πνπ νξίδεηαη κε βάζε ηελ ζρέζε (1)) είηε ηελ 

Έληνθν Πεξίνδν Απνπιεξσκήο (πνπ νξίδεηαη κε βάζε ηε ζρέζε (2)). ηα γξαθήκαηα απηά, θαζέλα απφ 

ηα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο απνδίδεηαη κε έλα δηαθνξεηηθφ ρξψκα, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 

10.  

Πίλαθαο 10: Αληηζηνίρηζε αξίζκεζεο θαη ρξσκαηηθνχ θσδηθνχ ζε θάζε εμεηαδφκελν ζχζηεκα 

ζέξκαλζεο. 

α/α πζηήκαηνο ύζηεκα Θέξκαλζεο Υξσκαηηθόο Κσδηθόο 

1 πκβαηηθφο Λέβεηαο Πεηξειαίνπ Κφθθηλν 

2 Λέβεηαο πεηξειαίνπ πκπχθλσζεο Πνξηνθαιί 

3 Λέβεηαο Φπζηθνχ Αεξίνπ Μπιε 

4 
Αληιία Θεξκφηεηαο 

Τςειψλ/Υακειψλ Θεξκνθξαζηψλ 
Μαχξν 

5 Αληιία Θεξκφηεηαο κε Γεσζεξκία Γθξη 

6 Καπζηήξαο Βηνκάδαο Πξάζηλν 

7 Σειεζέξκαλζε (κφλν γηα ηε δψλε Γ) Ρνδ 

 

ηα γξαθήκαηα πνπ εηθνλίδνληαη ηα λέθε ησλ ζεκείσλ νξηνζεηνχληαη (κε θφθθηλεο θαη ξνδ 

δηαθεθνκκέλεο γξακκέο) επηπιένλ δχν πεξηνρέο. 

Ζ νξηδφληηα επζεία θαζνξίδεη ην φξην ηνπ νηθνλνκηθνχ δείθηε ηεο επέλδπζεο πάλσ απφ ην νπνίν απηή 

παχεη λα ζεσξείηαη φηη αλήθεη ζηε βέιηηζηε πεξηνρή θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ θαζαξά απφ επελδπηηθή 

ζθνπηά αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Σν φξην απηφ ζεσξήζεθε σο ην άζξνηζκα ηνπ ειάρηζηνπ θφζηνπο 

κε ην 10% ηεο δηαθνξάο ηνπ νηθνλνκηθφηεξνπ ζελαξίνπ απφ ην δαπαλεξφηεξν γηα θάζε θιηκαηηθή δψλε 

θαη ειηθηαθή θιάζε ηνπ θηεξίνπ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο θαη σο ηα 15 ρξφληα 

γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Δληφθνπ Πεξηφδνπ Απνπιεξσκήο.  

Σν νξζνγψλην παξάζπξν νξηνζεηεί ηελ πεξηνρή ηνπ θηεξίνπ ζρεδφλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο (Nearly 

Zero Energy Building ή nZEB), ε νπνία γηα ηελ πεξίπησζε θαηνηθηψλ ζεσξείηαη φηη θπκαίλεηαη απφ ηηο 

20 kWh/m²έηνο έσο ηηο 60 kWh/m²έηνο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο. Σν άλσ φξην ηνπ θφζηνπο ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε ζεσξήζεθε σο απηφ ηνπ βέιηηζηνπ νηθνλνκηθά ζελαξίνπ (cost optimal) πξνζαπμεκέλνπ θαηά 

350 €/ m
2
 γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο θαη σο ηα 20 ρξφληα γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

Δληφθνπ Πεξηφδνπ Απνπιεξσκήο. 

ηα ίδηα γξαθήκαηα εηθνλίδνληαη θάπνηα ζεκεία κε κεγαιχηεξν κέγεζνο. Σα γαιάδηα ζεκεία αθνξνχλ ηηο 

πεξηπηψζεηο ηξνπνπνίεζεο ηεο ζεσξεηηθά πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο (ζπκβαηηθφο ιέβεηαο πεηξειαίνπ 

κε θαηεγνξία απηνκαηηζκψλ Γ γηα ζέξκαλζε ρψξσλ, παξαγσγή δ.λ.ρ. κε ρξήζε ειεθ. ζεξκνζίθσλα, θαη 

split units γηα ςχμε) κε ηηο δπλαηέο ηξνπνπνηήζεηο κφλν σο πξνο ηε κφλσζε (νδεγψληαο ζε 4
4
 = 81 
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ζεκεία). Σα ππφινηπα ζεκεία αθνξνχλ ηα βαζηθά ζελάξηα γηα ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο / ΕΝΥ πνπ 

θαζνξίδνληαη κε βάζε ηνπο ρξσκαηηθνχο θσδηθνχο ηνπ Πίλαθα 10 θαη κε ηξνπνπνηήζεηο κφλν σο πξνο 

ηνλ απηνκαηηζκφ (ζχλνιν 4 ζεκεία - εηδηθά γηα ηελ αληιία ζεξκφηεηαο απεηθνλίδνληαη 8 ζεκεία ιφγσ ηνπ 

φηη πεξηιακβάλνληαη νη αληιίεο ζεξκφηεηαο θαη πςειψλ αιιά θαη ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ).  

Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν επηηξέπεηαη ε άκεζε ζχγθξηζε ησλ δπλαηψλ επηινγψλ πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο 

είηε γηα βειηίσζε ηεο κφλσζεο κίαο θαηνηθίαο, είηε γηα αληηθαηάζηαζε ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζήο 

ηνπ, ρσξίο πεξαηηέξσ ηξνπνπνηήζεηο. 

Μία δεχηεξε θαηεγνξία γξαθεκάησλ γηα ηηο ειηθηαθέο θιάζεηο θαη ηηο θιηκαηηθέο δψλεο πνπ 

εμεηάζζεθαλ αθνξά ηελ παξνπζίαζε ησλ ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ εκθάληζεο θάζε ελεξγεηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηηο πεξηνρέο ηνπ βέιηηζηνπ θφζηνπο (πνπ νξηνζεηείηαη απφ ηελ νξηδφληηα επζεία) θαζψο θαη 

ηνπ παξαζχξνπ πνπ νξηνζεηεί ην θηήξην ζρεδφλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο (nZEB). ηηο ίδηεο πεξηνρέο 

ππνινγίζηεθαλ θαη νη ζπρλφηεηεο εκθάληζεο δηαθφξσλ άιισλ ηξνπνπνηήζεσλ, φπσο π.ρ. ε εγθαηάζηαζε 

θσηνβνιηατθψλ ή ε ειηαθή ππνβνήζεζε. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη θαη ην πιήζνο ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ πνπ εμεηάζηεθαλ αλά ρξνληθή 

πεξίνδν θαηαζθεπήο θαη θιηκαηηθή δψλε. Σν κεγάιν πιήζνο ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ επηηξέπεη ηελ 

εμαγσγή ρξήζηκσλ θαη ηζρπξψλ ζπκπεξαζκάησλ κε βάζε ηηο πεξηνρέο δηεξεχλεζεο πνπ αλαθέξζεθαλ θαη 

πξνεγνπκέλσο. 

Πίλαθαο 11: Πιήζνο ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ δέζκεο κέηξσλ πνπ εμεηάζηεθαλ αλά ρξνληθή πεξίνδν 

θαηαζθεπήο θαη θιηκαηηθή δψλε. 

 Πεξίνδνο 

θαηαζθεπήο πξν 

ηνπ ΄80 

Πεξίνδνο θαηαζθεπήο 

1980 -2000 

Μνλνθαηνηθία 
Κιηκαηηθή Εψλε Β 58.320 58.320 

Κιηκαηηθή Εψλε Γ 58.230 58.320 

3φξνθε 

πνιπθαηνηθία κε 

Μ.Θ.Υ. 

Κιηκαηηθή Εψλε Β 36.288 36.288 

Κιηκαηηθή Εψλε Γ 36.288 36.288 

3φξνθε 

πνιπθαηνηθία κε 

πηινηή 

Κιηκαηηθή Εψλε Β 36.288 36.288 

Κιηκαηηθή Εψλε Γ 36.288 36.288 

 

 

 

Απνηειέζκαηα κε βάζε ηελ έληνθν πεξίνδν απνπιεξσκήο 

 Πεξίνδνο θαηαζθεπήο πξηλ ην 1980 

Σν παξαθάησ Γξάθεκα 6 απεηθνλίδεηαη ην λέθνο ζεκείσλ ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ πνπ εμεηάζζεθαλ 

γηα κηα ηππηθή κνλνθαηνηθία θαηαζθεπήο πξηλ ην 1980 ζηε δψλε Β. Οη ρξσκαηηζκνί ησλ ζεκείσλ 

εμαξηψληαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 10. ην ίδην γξάθεκα 

νξηνζεηνχληαη νη πεξηνρέο βέιηηζηνπ θφζηνπο (επελδχζεηο κε πεξίνδν απνπιεξσκήο κηθξφηεξε ησλ 15 

εηψλ) θαη ε πεξηνρή ηνπ θηεξίνπ ζρεδφλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο, φπσο πεξηγξάθεθαλ ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 
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Γξάθεκα 6: Γξαθηθή απεηθφληζε ηεο εληφθνπ πεξηφδνπ απνπιεξσκήο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

κνλνθαηνηθίαο / δψλε Β / έηνο θαηαζθεπήο πξν ηνπ ‟80. 

 

Όπσο είλαη εκθαλέο, φια ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο εκθαλίδνπλ ζπλδπαζκνχο πνπ αθνξνχλ επελδχζεηο 

πνπ απνζβέλνληαη πξηλ ηα 15 έηε. Δπίζεο είλαη εκθαλέο φηη ηα ζπζηήκαηα κε θπζηθφ αέξην ππεξηζρχνπλ 

ζηελ πεξηνρή κηθξψλ πεξηφδσλ απνπιεξσκήο, ελψ ε ειάρηζηε πεξίνδνο απνπιεξσκήο εκθαλίδεηαη γηα 

ζπζηήκαηα κε ζπκβαηηθφ ιέβεηα πεηξειαίνπ θαη ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο απηνκαηηζκνχο ή ηε κφλσζε, 

ιχζεηο πνπ φκσο δελ νδεγνχλ ζε ζεκαληηθά επίπεδα κείσζεο ηεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη 

γηα ηηο αλάγθεο ηεο κνλνθαηνηθίαο. Ζ απιή αληηθαηάζηαζε ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο κε ιέβεηα 

ζπκπχθλσζεο θπζηθνχ αεξίνπ ή πεηξειαίνπ (έληνλα ζηξνγγπιά ζεκεία) νδεγεί ζε απνδνηηθφηεξεο 

επελδχζεηο ζε ζχγθξηζε κε ηελ βειηίσζε ηεο κφλσζεο ηνπ θηεξίνπ θαη γηα ίδηεο ηηκέο ηεο απαηηνχκελεο 

πξσηνγελνχο ελέξγεηαο. Οη επελδχζεηο απηέο θπκαίλνληαη ζε πεξηφδνπο απνπιεξσκήο ηεο ηάμεο ησλ 3 

εηψλ γηα ηνλ ιέβεηα θπζηθνχ αεξίνπ θαη ησλ 5 εηψλ γηα ηνλ ιέβεηα ζπκπχθλσζεο πεηξειαίνπ, ελψ ελ 

γέλεη νδεγνχλ ζε νηθνλνκηθά θαη ελεξγεηαθά απνηειεζκαηηθφηεξα ζελάξηα φζν βειηηψλεηαη ην ζχζηεκα 

απηνκαηηζκνχ. Απφ ηελ άιιε ε απιή αληηθαηάζηαζε ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο κε αληιία 

ζεξκφηεηαο βξίζθεηαη νξηαθά άλσ ηνπ νξίνπ ησλ 15 εηψλ γηα ηηο αληιίεο ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ, ελψ 

εκθαλίδεη αθφκα κεγαιχηεξεο ηηκέο γηα ηηο αληιίεο πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ. 

Σέινο αλαθέξεηαη φηη ε πεξηνρή ηνπ θηεξίνπ ζρεδφλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο θπξηαξρείηαη απφ 

ζπζηήκαηα αληιηψλ ζεξκφηεηαο ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ, είηε γεσζεξκηθψλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο. 

Ζ δψλε Γ εκθαλίδεη θάπνηεο δηαθνξέο (Γξάθεκα 7), θαζψο πιένλ ε βαζηθή εγθαηάζηαζε κε απιή 

αληηθαηάζηαζε κφλν ηνπ ιέβεηα πεηξειαίνπ κε αληιία ζεξκφηεηαο βξίζθεηαη θάησ ηνπ νξίνπ ησλ 15 

εηψλ ζαλ επέλδπζε (πεξίπνπ ζηα 8-11 ρξφληα). Σν θπζηθφ αέξην θαη ν ιέβεηαο ζπκπχθλσζεο πεηξειαίνπ 

εμαθνινπζνχλ βέβαηα λα απνηεινχλ ηηο απνδνηηθφηεξεο επελδχζεηο πνπ νδεγνχλ ζε αμηφινγεο ηηκέο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Ζ πεξηνρή ηνπ θηεξίνπ ζρεδφλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο πεξηιακβάλεη 

ζεκαληηθά ιηγφηεξνπο ζπλδπαζκνχο ζπζηεκάησλ, ηα νπνία είλαη θπξίσο γεσζεξκηθέο αληιίεο 

ζεξκφηεηαο. Όπσο είλαη εκθαλέο, νη πηζαλέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε 

νδεγνχλ ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο θηεξίσλ εληφο ηεο πεξηνρήο ζεψξεζεο ηνπ θηεξίνπ nZEB. 
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Γξάθεκα 7: Γξαθηθή απεηθφληζε ηεο εληφθνπ πεξηφδνπ απνπιεξσκήο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

κνλνθαηνηθίαο / δψλε Γ / έηνο θαηαζθεπήο πξν ηνπ ‟80. 

 

 
Γξάθεκα 8: Καηαλνκή ησλ βέιηηζησλ ζελαξίσλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο κε έληνθν πεξίνδν 

απνπιεξσκήο <15 έηε γηα ηελ πεξίπησζε ηεο κνλνθαηνηθίαο / δψλε Β &Γ / έηνο 

θαηαζθεπήο πξν ηνπ ‟80. 

ην παξαπάλσ Γξάθεκα 8 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ θάησ ηνπ νξίνπ ησλ 

15 εηψλ γηα ηελ Έληνθν Πεξίνδν Απνπιεξσκήο. Απηφ πνπ δηαπηζηψλεηαη είλαη ηα απμεκέλα πνζνζηά 

εκθάληζεο ησλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο θάησ απφ ην φξην απηφ (29% θαη 37% γηα ηηο δψλεο Β θαη Γ), κε ηηο 

αληιίεο ζεξκφηεηαο πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ εηδηθά λα θαηαιακβάλνπλ έλα πνζνζηφ 10% θαη 14% 

αληίζηνηρα ζηηο δχν δψλεο. Γεληθά ηα πνζνζηά ησλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο είλαη απμεκέλα ζηε δψλε Γ, 

αθφκα θαη γηα ηηο γεσζεξκηθέο αληιίεο (3% έλαληη ηνπ 0,5% ηεο δψλεο Β). Σα ππφινηπα ζπζηήκαηα 

ζέξκαλζεο θαίλνληαη λα θπκαίλνληαη ζε ίδηα πνζνζηά, κε ην ιέβεηα ζπκπχθλσζεο θπζηθνχ αεξίνπ λα 
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είλαη ειαθξψο εληζρπκέλνο θαη ηνλ ζπκβαηηθφ ιέβεηα πεηξειαίνπ λα έρεη ηα κηθξφηεξα πνζνζηά 

εκθάληζεο. 

ηελ πεξηνρή απηή επίζεο παξαηεξείηαη επηθξάηεζε ησλ ιχζεσλ πνπ πξνβιέπνπλ ηξνπνπνίεζε ηεο 

κφλσζεο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ (θνληά ζην 99,5% θαη γηα ηηο δχν δψλεο), ελψ ε ρξήζε ειηαθψλ 

ζπιιεθηψλ γηα ΕΝΥ θαη θηλεηήο ζθίαζεο θαίλεηαη λα ηζνξξνπνχλ ζε πνζνζηά εκθάληζεο θνληά ζην 50% 

θαη γηα ηηο δχν δψλεο. Ζ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ εκθαλίδεη εμίζνπ ζεκαληηθά πνζνζηά ηεο ηάμεο 

ηνπ 45% ελψ θάπνηα κηθξφηεξα αιιά ζεκαληηθά πνζνζηά εκθάληζεο παξνπζηάδνπλ θαη ηα ζπζηήκαηα κε 

ειηαθή ππνβνήζεζε (7% γηα ηε θιηκαηηθή δψλε Β θαη 26% γηα ηε δψλε Γ). 

 
Γξάθεκα 9: Καηαλνκή ησλ ζελαξίσλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο κε έληνθν πεξίνδν απνπιεξσκήο <15 έηε 

& θαηαλάισζε πξσηνγελνχο θαηαλάισζεο (20-60 kWh/m²έηνο) γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

κνλνθαηνηθίαο / δψλε Β & Γ / έηνο θαηαζθεπήο πξν ηνπ ‟80. 

Δζηηάδνληαο ζηελ πεξηνρή ηνπ θηεξίνπ ζρεδφλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο, δηαπηζηψλεηαη απηφ πνπ ήδε 

αλαθέξζεθε, δειαδή ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ζελαξίσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ δψλε απηή (702 γηα ηελ 

θιηκαηηθή δψλε Β θαη κφιηο 92 γηα ηε Γ). Πξνθχπηεη επίζεο ην αλακελφκελν απφ ηα λέθε ζεκείσλ 

ζπκπέξαζκα επηθξάηεζεο ησλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο ζηελ πεξηνρή απηή. Σα κεγαιχηεξα πνζνζηά 

εκθάληζεο έρνπλ νη αληιίεο ζεξκφηεηαο ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ ζηε δψλε Β (72%) θαη νη γεσζεξκηθέο 

αληιίεο ζεξκφηεηαο ζηε δψλε Γ (99%). Οη αληιίεο ζεξκφηεηαο πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαηέρνπλ κφιηο ην 

5% ησλ ζπζηεκάησλ ηεο δψλεο Β ελψ δελ εκθαλίδνληαη θαζφινπ ζηε δψλε Γ, θάηη πνπ νθείιεηαη θπξίσο 

ζηνλ ρακειφηεξν ζπληειεζηή ζπκπεξηθνξάο (COP) ηνπο. 

ηελ πεξηνρή ηνπ θηεξίνπ ζρεδφλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο παξαηεξείηαη επίζεο επηθξάηεζε ζε πνζνζηά 

θνληά ζην 100% ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ζηε κφλσζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ αιιά θαη ηεο εγθαηάζηαζεο 

θσηνβνιηατθψλ. Δπηπιένλ, ε ειηαθή ππνβνήζεζε εκθαλίδεηαη ζε πνζνζηά 35% ζηε δψλε Β θαη 74% ζηε 

Γ, ελψ ηα ειηαθά γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε ΕΝΥ έρνπλ πνζνζηά 39% θαη 17%, αληίζηνηρα. Σέινο 

ζπζηήκαηα κε θηλεηή ζθίαζε εκθαλίδνληαη ζε πνζνζηά 54,5% θαη 50% ζηηο δψλεο Β θαη Γ αληίζηνηρα. 
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 Πεξίνδνο θαηαζθεπήο 1980-2000 

Οη πεξηπηψζεηο κνλνθαηνηθηψλ κε πεξίνδν θαηαζθεπήο απφ ην 1980-2000 (Γξάθεκα 10 &11) 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο ζεκαληηθά ρακειφηεξεο ηηκέο ηεο εηήζηαο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο πνπ 

θαηαλαιψλεηαη ζε εηήζηα βάζε. Σαπηφρξνλα φκσο, νη ηξνπνπνηήζεηο ζην ελεξγεηαθφ ζχζηεκα ηεο 

κνλνθαηνηθίαο κε πεξίνδν απνπιεξσκήο κηθξφηεξε ησλ 15 εηψλ είλαη θαηά πνιχ ιηγφηεξεο ζε ζρέζε κε 

απηέο ησλ κνλνθαηνηθηψλ κε πεξίνδν θαηαζθεπήο πξηλ ην 1980. ηελ πεξηνρή απηή θαίλεηαη λα 

επηθξαηνχλ θπξίσο ηξνπνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο 

κε ιέβεηα θπζηθνχ αεξίνπ ή ιέβεηα ζπκπχθλσζεο πεηξειαίνπ, ελψ ππάξρνπλ θαη επελδχζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηξνπνπνηήζεηο κφλν ζηε κφλσζε ή ηνπο απηνκαηηζκνχο ηεο εγθαηάζηαζεο, νη νπνίεο όκσο 

όκνηα κε ηελ πεξίπησζε πξν ηνπ ‘80 δελ νδεγνύλ ζε ζεκαληηθή κείσζε ηεο εηήζηαο απαηηνύκελεο 

ελέξγεηαο θαη γεληθά έρνπλ κεγαιύηεξεο πεξηόδνπο απνπιεξσκήο ζε ζύγθξηζε κε ζελάξηα αιιαγήο 

ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο πνπ επηηπγράλνπλ ίζεο ηηκέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο. 

 
Γξάθεκα 10: Γξαθηθή απεηθφληζε ηεο εληφθνπ πεξηφδνπ απνπιεξσκήο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

κνλνθαηνηθίαο / δψλε Β / έηνο θαηαζθεπήο 1980-2000. 

 

Καη γηα ηηο δχν δψλεο, εληφο ηνπ νξίνπ ησλ 15 εηψλ, βξίζθνληαη ηα ζελάξηα απιήο αληηθαηάζηαζεο ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ιέβεηα πεηξειαίνπ κε ιέβεηα ζπκπχθλσζεο θπζηθνχ αεξίνπ ή πεηξειαίνπ, ελψ νη αληιίεο 

ζεξκφηεηαο εηζέξρνληαη νξηαθά ζηελ πεξηνρή απηή κφλν ζηε δψλε Γ. Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην 

θπζηθφ αέξην θαίλεηαη λα απνζβέλνληαη πιήξσο κεηά ηελ πάξνδν 6 εηψλ γηα ηε δψλε Β θαη 4 εηψλ γηα ηε 

δψλε Γ. Οη αληίζηνηρεο ηξνπνπνηήζεηο κε ιέβεηα ζπκπχθλσζεο πεηξειαίνπ παξνπζηάδνπλ ειαθξψο 

κεγαιχηεξεο πεξηφδνπο απνπιεξσκήο (10 έηε γηα ηε δψλε Β θαη 7 γηα ηε Γ). 
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Γξάθεκα 11: Γξαθηθή απεηθφληζε ηεο εληφθνπ πεξηφδνπ απνπιεξσκήο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

κνλνθαηνηθίαο / δψλε Γ / έηνο θαηαζθεπήο 1980-2000. 

Σέινο αλαθέξεηαη φηη θαη ζηηο δχν θιηκαηηθέο δψλεο ε πεξηνρή ηνπ θηεξίνπ ζρεδφλ κεδεληθήο 

θαηαλάισζεο δελ πεξηθιείεη θαλέλα απφ ηα ππφ εμέηαζε ζελάξηα, νδεγψληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη κε 

βάζε ηα φξηα πνπ ηίζεληαη γηα ηνλ νξηζκφ κίαο κνλνθαηνηθίαο σο nZEB, θακία απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο 

πνπ εμεηάζζεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε δελ κπνξεί λα απνζβεζζεί ζε ιηγφηεξν απφ 20 ρξφληα. 

Αλ εζηηάζνπκε ζηελ πεξηνρή ησλ βέιηηζησλ επελδπηηθά ζελαξίσλ, δειαδή απηψλ πνπ έρνπλ πεξίνδν 

απνπιεξσκήο κηθξφηεξε ησλ 15 εηψλ παξαηεξνχκε ηελ αθφινπζε θαηαλνκή. 

 

 
Γξάθεκα 12: Καηαλνκή ησλ βέιηηζησλ ζελαξίσλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο κε έληνθν πεξίνδν 

απνπιεξσκήο <15 έηε γηα ηελ πεξίπησζε ηεο κνλνθαηνηθίαο / δψλε Β & Γ / έηνο 

θαηαζθεπήο 1980-2000. 

Παξαηεξείηαη απηφ πνπ ήδε αλαθέξζεθε, φηη δειαδή ζε αληίζεζε κε ηηο κνλνθαηνηθίεο πνπ 

θαηαζθεπάζζεθαλ πξηλ ην 1980, θπξίαξρν ζχζηεκα ζέξκαλζεο θαίλεηαη λα είλαη απηφ ηνπ ιέβεηα 

ζπκπχθλσζεο θπζηθνχ αεξίνπ. Δπίζεο ζηε δψλε Β δελ εκθαλίδεηαη θαλέλα ζχζηεκα κε αληιία 
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ζεξκφηεηαο, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηε δψλε Γ είλαη κφιηο 7% θαη αθνξά κφλν αληιίεο ρακειψλ 

ζεξκνθξαζηψλ. Σα ζπζηήκαηα κε ζπκβαηηθφ ιέβεηα πεηξειαίνπ θαηέρνπλ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

εκθάληζεο ηεο ηάμεο ηνπ 11% θαη ζηηο δχν δψλεο, αλ θαη φπσο πξναλαθέξζεθε ζπλνδεχνληαη κε κηθξέο 

δπλαηφηεηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 

Οινθιεξψλνληαο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ γξαθήκαηνο εληφθνπ πεξηφδνπ απνπιεξσκήο-

πξσηνγελνχο ελέξγεηαο παξαηεξνχληαη ζεκαληηθά, αιιά ιηγφηεξν πςειά πνζνζηά εκθάληζεο ζελαξίσλ 

κε ηξνπνπνίεζε ζηε κφλσζε ηνπ θηεξίνπ (ηεο ηάμεο ηνπ 75% γηα ηε δψλε Β θαη ηνπ 90% γηα ηε δψλε Γ). 

Πνιχ ρακειφηεξα είλαη θαη ηα πνζνζηά εκθάληζεο ζπζηεκάησλ κε εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ (8% 

γηα ηε δψλε Β θαη 16,5% γηα ηε δψλε Γ), ελψ θαλέλα ζελάξην κε ειηαθή ππνβνήζεζε δελ απνζβέλεηαη ζε 

ιηγφηεξν απφ 15 έηε. Υξήζε ειηαθψλ ζπιιεθηψλ γηα ΕΝΥ εκθαλίδεηαη ζε πνζνζηά 28% θαη 34% γηα ηηο 

δψλεο Β θαη Γ θαη ηέινο ηα ζπζηήκαηα θηλεηήο ζθίαζεο έρνπλ πάιη πνζνζηά ηεο ηάμεο ηνπ 50% θαη ζηηο 

δχν δψλεο. 

 

 

Απνηειέζκαηα κε βάζε ηελ Καζαξή Παξνύζα Αμία ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο 

 Πεξίνδνο θαηαζθεπήο πξηλ ην 1980 

Σν παξαθάησ Γξάθεκα 13 απνηειεί ην λέθνο ζεκείσλ ησλ δηαθφξσλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ εμεηάζζεθαλ, 

κε θαηαθφξπθν άμνλα ηελ Καζαξή Παξνχζα Αμία Υξήζεο, γηα ηε θιηκαηηθή δψλε Β. Ζ πεξηνρή ηνπ 

ειάρηζηνπ θφζηνπο θαζνξίδεηαη απφ ηελ θφθθηλε επζεία ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηε ζειίδα 22. 

Δπηπιένλ ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ γξαθήκαηνο είλαη θαλεξφ ην παξάζπξν πνπ νξίδεη ην θηήξην ζρεδφλ 

κεδεληθήο θαηαλάισζεο. 

 
Γξάθεκα 13: Γξαθηθή απεηθφληζε ηεο Κ.Π.Α. ρξήζεο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο κνλνθαηνηθίαο / δψλε Β / 

έηνο θαηαζθεπήο πξν ηνπ „80. 

Απηφ πνπ δηαπηζηψλεηαη εχθνια είλαη ε επηθξάηεζε ησλ ζελαξίσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ιέβεηα 

ζπκπχθλσζεο θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηε ζέξκαλζε θαη ην ΕΝΥ ζηελ πεξηνρή ηνπ ειάρηζηνπ θφζηνπο. Απφ 

ηελ άιιε είλαη εκθαλήο ε επηθξάηεζε ζελαξίσλ κε αληιίεο ζεξκφηεηαο (πςειψλ/ ρακειψλ 

ζεξκνθξαζηψλ θαη γεσζεξκηθέο) ζηελ πεξηνρή ηνπ nZEB. 

Απφ ηα ζεκεία ηξνπνπνίεζεο ηεο βαζηθήο εγθαηάζηαζεο (έληνλα θπθιηθά ζεκεία) είλαη εκθαλήο ε 

ππεξνρή ησλ ζελαξίσλ πνπ πξνβιέπνπλ αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ ιέβεηα πεηξειαίνπ κε ιέβεηα 
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θπζηθνχ αεξίνπ ζε ζχγθξηζε κε ηε δηαηήξεζή ηνπ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο κφλσζεο ηεο κνλνθαηνηθίαο. 

Δπίζεο, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νηθνλνκηθφηεξε θαίλεηαη θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ιέβεηα πεηξειαίνπ κε ιέβεηα ζπκπχθλσζεο πεηξειαίνπ έλαληη ηεο απιήο αλαβάζκηζεο ηεο κφλσζεο. 

Απφ ηελ άιιε, αλ θαη επηηξέπνπλ ηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεη ε 

νηθία, ηα ζπζηήκαηα κε αληιία ζεξκφηεηαο εκθαλίδνπλ ηηκέο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο κεγαιχηεξεο ησλ 

850 €/m
2
, ηε ζηηγκή πνπ ην βέιηηζην νηθνλνκηθά ζελάξην αθνξά εγθαηάζηαζε θπζηθνχ αεξίνπ κε Κ.Π.Α. 

ίζε κε 570 €/m
2
. 

Σν παξαθάησ Γξάθεκα 14 απνηειεί ην λέθνο ζεκείσλ ησλ δηαθφξσλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ εμεηάζζεθαλ, 

κε θαηαθφξπθν άμνλα ηελ Καζαξή Παξνχζα Αμία Υξήζεο, γηα ηελ θιηκαηηθή δψλε Γ. Δίλαη θαλεξή ε 

ζπλνιηθή κεηαηφπηζε ηνπ γξαθήκαηνο πξνο κεγαιχηεξεο ηηκέο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο (δειαδή πξνο ηα 

δεμηά) γηα φια ηα ζπζηήκαηα, αιιά θαη ε απφηνκε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ρξήζεο ησλ ζπζηεκάησλ κε 

κηθξφηεξε ζρεηηθά απφδνζε (φπσο π.ρ. ησλ ζπζηεκάησλ κε ζπκβαηηθφ ιέβεηα) ζε ζρέζε κε ην λέθνο 

ζεκείσλ ηεο δψλεο Β. Καη πάιη, ζηελ πεξηνρή ρακεινχ θφζηνπο επηθξαηνχλ εμ νινθιήξνπ ηα ζελάξηα κε 

ιέβεηα ζπκπχθλσζεο θπζηθνχ αεξίνπ, ελψ γηα ηηο ίδηεο ηηκέο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ε αληηθαηάζηαζε 

ηνπ ζπκβαηηθνχ ιέβεηα πεηξειαίνπ κε ιέβεηα ζπκπχθλσζεο θπζηθνχ αεξίνπ ή πεηξειαίνπ είλαη 

νηθνλνκηθά πην ζπκθέξνπζα. 

 
Γξάθεκα 14: Γξαθηθή απεηθφληζε ηεο Κ.Π.Α. ρξήζεο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο κνλνθαηνηθίαο / δψλε Γ / 

έηνο θαηαζθεπήο πξν ηνπ „80. 

 

Δλδηαθέξνλ επίζεο έρεη θαη ην εκκέζσο ππνινγηδφκελν ρξεκαηνδνηηθφ θελφ (financing gap), θαη ζηα δπν 

πξνεγνχκελα γξαθήκαηα, κεηαμχ ηεο πεξηνρήο βέιηηζηνπ θφζηνπο θαη ηεο πεξηνρήο ζεψξεζεο ηνπ 

θηεξίνπ ζρεδφλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Χο ρξεκαηνδνηηθφ θελφ νξίδεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ Κ.Π.Α. ρξήζεο δπν αληαγσληζηηθψλ δεζκψλ επεκβάζεσλ, κε ηε κηα λα επηηπγράλεη επίδνζε ζρέζεο 

ΚΠΑ ρξήζεο – θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή βέιηηζηνπ θφζηνπο θαη ηελ άιιε 

αληηζηνίρσο ζηελ πεξηνρή ζεψξεζεο ηνπ θηεξίνπ nZEB. 

ηελ πεξίπησζε ηεο θιηκαηηθήο δψλεο Β, ην ρξεκαηνδνηηθφ θελφ ππνινγίδεηαη ζηα 120 €/m
2
 πεξίπνπ, 

ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο θιηκαηηθήο δψλεο Γ, ην θελφ απηφ μεπεξλά ην φξην ησλ 200€/m
2
. 

Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Δληφθνπ Πεξηφδνπ Απνπιεξσκήο, έηζη θαη απφ ηε ζθνπηά ηεο Καζαξήο 

Παξνχζαο Αμίαο ρξήζεο, ειάρηζηα ζεκεία ζπλαληψληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ nZEB. Καηαλαιψζεηο πνπ 

εληνπίδνληαη εληφο ηεο πεξηνρήο ζεψξεζεο ηνπ θηεξίνπ ζρεδφλ ζρεδφλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο 
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επηηπγράλνληαη θπξίσο κε γεσζεξκηθέο αληιίεο ζεξκφηεηαο, κε ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο επελδχζεηο απηέο 

λα μεπεξλνχλ ην φξην ησλ 1000 €/m
2
, ηηκή πνπ ζεσξήζεθε σο ην φξην ελδηαθέξνληνο γηα κηα επέλδπζε 

ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο κηαο κνλνθαηνηθίαο. 

 
Γξάθεκα 15: Καηαλνκή ησλ βέιηηζησλ ζελαξίσλ (κε βάζε ηελ Κ.Π.Α. ρξήζεο) δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ 

ζέξκαλζεο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο κνλνθαηνηθίαο / δψλε Β & Γ / έηνο θαηαζθεπήο πξν ηνπ 

„80. 

Δζηηάδνληαο ηψξα ζηελ πεξηνρή ηνπ βέιηηζηνπ θφζηνπο, παξαηεξείηαη φηη φπσο πξναλαθέξζεθε ε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ γξαθήκαηνο θαηαθιχδεηαη απφ ζελάξηα πνπ έρνπλ σο ζχζηεκα ζέξκαλζεο ηνλ 

ιέβεηα ζπκπχθλσζεο θπζηθνχ αεξίνπ, κε ηα πνζνζηά εκθάληζεο απηήο ηεο ηερλνινγίαο λα θηάλνπλ ην 

96% θαη ζηηο δχν δψλεο. Σν ππφινηπν 3-4% ζηε δψλε Β θαηαιακβάλεηαη θπξίσο απφ εγθαηαζηάζεηο κε 

ιέβεηα ζπκπχθλσζεο πεηξειαίνπ, ελψ ζηε δψλε Γ απφ αληιίεο ζεξκφηεηαο ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ. 

ρεδφλ φια ηα ζπζηήκαηα πνπ ζπλαληψληαη ζηελ παξαπάλσ πεξηνρή θφζηνπο πεξηιακβάλνπλ 

αλαβάζκηζε ηεο ζεξκνκφλσζεο ηνπιάρηζηνλ ελφο απφ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο κνλνθαηνηθίαο, ελψ απφ 

ηελ άιιε δελ ζπλαληάηαη ζρεδφλ θαλέλα (εμαηξνπκέλσλ ειαρίζησλ πεξηπηψζεσλ) ζχζηεκα κε ειηαθή 

ππνβνήζεζε. Σα ζπζηήκαηα κε θηλεηή ζθίαζε εκθαλίδνληαη ζε πνζνζηά ηεο ηάμεο ηνπ 50% θαη ζηηο δχν 

δψλεο, ελψ ζπζηήκαηα κε θσηνβνιηατθά έρνπλ πνζνζηά εκθάληζεο 18% θαη 12% αληίζηνηρα ζηηο δψλεο 

Β θαη Γ. Σέινο, ζπζηήκαηα κε ειηαθνχο ζπιιέθηεο γηα ηελ παξαγσγή ΕΝΥ έρνπλ πνζνζηά εκθάληζεο 

38% ζηε δψλε Β θαη 32,5% ζηε δψλε Γ. 
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Γξάθεκα 16: Καηαλνκή ησλ ζελαξίσλ (κε βάζε ηελ Κ.Π.Α. ρξήζεο) ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο κε 

θαηαλάισζε πξσηνγελνχο θαηαλάισζεο (20-60 kWh/m²έηνο) γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

κνλνθαηνηθίαο / δψλε Β & Γ / έηνο θαηαζθεπήο πξν ηνπ „80. 

 

Όπσο ήηαλ αλακελφκελν ε θαηάζηαζε είλαη εληειψο αλεζηξακκέλε ζηελ πεξηνρή ηνπ θηεξίνπ ζρεδφλ 

κεδεληθήο θαηαλάισζεο, κε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ πνπ εληνπίδνληαη ζηελ πεξηνρή απηή ησλ 

λεθψλ ησλ δχν θιηκαηηθψλ δσλψλ λα θπξηαξρείηαη απφ αληιίεο ζεξκφηεηαο. ηε δψλε Β, κεγαιχηεξα 

πνζνζηά εκθάληζεο έρνπλ νη αληιίεο ζεξκφηεηαο ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ (74%), κε ηηο γεσζεξκηθέο λα 

αθνινπζνχλ (18%) θαη ηηο αληιίεο ζεξκφηεηαο πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ λα έρνπλ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο 

ηνπ 8%. Απφ ηελ άιιε, ζηε δψλε Γ ηα ζελάξηα πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ nZEB είλαη ειάρηζηα 

(κφιηο 34 ζην πιήζνο), κε ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (97%) λα απνηεινχλ ζελάξηα κε γεσζεξκηθή 

αληιία ζεξκφηεηαο. Σν γεγνλφο απηφ αλαδεηθλχεη ηελ αδπλακία επίηεπμεο ησλ ηδηαίηεξα απαηηεηηθψλ 

ρακειψλ θαηαλαιψζεσλ κε ηνπο εμεηαδφκελνπο πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο ηερλνινγηθψλ επεκβάζεσλ. 

ηε ίδηα πεξηνρή ζρεδφλ φια ηα ζπζηήκαηα πεξηιακβάλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ζηε κφλσζε ησλ δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπο θαη ζπλδπάδνπλ εγθαηαζηάζεηο θσηνβνιηατθψλ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

γηα ηελ κεξηθή θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο κνλνθαηνηθίαο ζε ειεθηξηζκφ. Δπηπιένλ, ηα ζπζηήκαηα θηλεηήο 

ζθίαζεο έρνπλ θαη πάιη πνζνζηά εκθάληζεο θνληά ζην 50% θαη ζηηο δχν δψλεο, ηα ζπζηήκαηα κε ειηαθή 

ππνβνήζεζε έρνπλ απμεκέλε βαξχηεηα ζπγθξηηηθά κε ηε πεξηνρή ειάρηζηνπ θφζηνπο (38% γηα ηε δψλε 

Β θαη 29% γηα ηε δψλε Γ), ελψ ζπζηήκαηα κε ειηαθή ελέξγεηα γηα ηελ παξαγσγή ΕΝΥ έρνπλ πνζνζηά 

εκθάληζεο 35% θαη 47% αληίζηνηρα γηα ηηο θιηκαηηθέο δψλεο Β θαη Γ. 

 

 Πεξίνδνο  θαηαζθεπήο 1980-2000 

Σν παξαθάησ Γξάθεκα 17 απεηθνλίδεη ην λέθνο ζεκείσλ ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ πνπ εμεηάζζεθαλ 

ζην γξάθεκα Κ.Π.Α ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο - πξσηνγελνχο εηήζηαο ελέξγεηαο γηα κηα 

κνλνθαηνηθία θαηαζθεπήο απφ ην 1980-2000 ζηε θιηκαηηθή δψλε Β. Άκεζα εκθαλήο είλαη ε έθηαζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ γξαθήκαηνο ζε ηηκέο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο αιιά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο 

ζεκαληηθά κηθξφηεξεο απφ απηέο ηνπ αληίζηνηρνπ γξαθήκαηνο γηα κνλνθαηνηθίεο πνπ θαηαζθεπάζζεθαλ 

πξηλ ην 1980. Δπηπιένλ, ζεκαληηθά ιηγφηεξα είλαη ηα ζεκεία πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ 

ειάρηζηνπ θφζηνπο, ελψ πεξηζζφηεξα απηά πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ nZEB. εκαληηθφ επίζεο 

είλαη πσο ηα ζελάξηα πνπ πξνβιέπνπλ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ιέβεηα πεηξειαίνπ ηεο 
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πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο κε αληιίεο ζεξκφηεηαο, ιέβεηα ζπκπχθλσζεο πεηξειαίνπ ή ιέβεηα 

ζπκπχθλσζεο θπζηθνχ αεξίνπ είλαη ζαθψο θαιχηεξα ηφζν απφ επελδπηηθήο φζν θαη απφ ελεξγεηαθήο 

άπνςεο απφ ηα ζελάξηα πνπ πξνβιέπνπλ απιά ηξνπνπνίεζε ηεο ζεξκνκφλσζεο ηεο κνλνθαηνηθίαο, κε ηα 

ηειεπηαία κάιηζηα λα βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ειάρηζηνπ θφζηνπο. 

 
Γξάθεκα 17: Γξαθηθή απεηθφληζε ηεο Κ.Π.Α. ρξήζεο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο κνλνθαηνηθίαο / δψλε Β / 

έηνο θαηαζθεπήο 1980-2000. 

 

Σν επφκελν Γξάθεκα 18 απνηειεί ην αληίζηνηρν γηα ηε δψλε Γ. Οη θχξηεο παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ γηα 

ηε δψλε Β επεθηείλνληαη θαη εδψ, κφλν πνπ φπσο έρεη γεληθά επηζεκαλζεί, ηα ζελάξηα πνπ εκπεξηέρνληαη 

ζηελ πεξηνρή ηνπ nΕΔΒ είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλα. 

 
Γξάθεκα 18: Γξαθηθή απεηθφληζε ηεο Κ.Π.Α. ρξήζεο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο κνλνθαηνηθίαο / δψλε Γ / 

έηνο θαηαζθεπήο 1980-2000. 
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Δλδηαθέξνλ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε παξνπζηάδεη ην εκκέζσο ππνινγηδφκελν ρξεκαηνδνηηθφ θελφ 

(financing gap), θαη ζηα δπν πξνεγνχκελα γξαθήκαηα, κεηαμχ ηεο πεξηνρήο βέιηηζηνπ θφζηνπο θαη ηεο 

πεξηνρήο ζεψξεζεο ηνπ θηεξίνπ ζρεδφλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Χο ρξεκαηνδνηηθφ θελφ 

νξίδεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ Κ.Π.Α. ρξήζεο δπν αληαγσληζηηθψλ δεζκψλ επεκβάζεσλ, κε ηε κηα λα 

επηηπγράλεη επίδνζε ζρέζεο ΚΠΑ ρξήζεο – θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή βέιηηζηνπ 

θφζηνπο θαη ηελ άιιε αληηζηνίρσο ζηελ πεξηνρή ζεψξεζεο ηνπ θηεξίνπ nZEB. 

ηελ πεξίπησζε ηεο θιηκαηηθήο δψλεο Β, ην ρξεκαηνδνηηθφ θελφ ππνινγίδεηαη ζηα 150 -180 €/m
2
 

πεξίπνπ, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο θιηκαηηθήο δψλεο Γ, ην θελφ απηφ μεπεξλά ην φξην ησλ 250€/m
2
. ε 

ζρέζε επνκέλσο κε ηελ πεξίπησζε ηεο κνλνθαηνηθίαο πξν ηνπ ‟80, παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο ηάμεο άλσ 

ηνπ 25% ζην κέγεζνο ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ θελνχ πνπ πξέπεη λα θαιπθζεί ψζηε επεκβάζεηο ηεο θιάζεο 

nZEB λα θαηαζηνχλ ρξεκαηννηθνλνκηθά αληαγσληζηηθέο ησλ αληίζηνηρσλ ηερλνινγηθψλ ζπλδπαζκψλ 

βέιηηζηνπ θφζηνπο. 

 
Γξάθεκα 19: Καηαλνκή ησλ βέιηηζησλ ζελαξίσλ (κε βάζε ηελ Κ.Π.Α. ρξήζεο) δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ 

ζέξκαλζεο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο κνλνθαηνηθίαο / δψλε Β & Γ / έηνο θαηαζθεπήο 1980-

2000. 
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Γξάθεκα 20: Καηαλνκή ησλ ζελαξίσλ (κε βάζε ηελ Κ.Π.Α. ρξήζεο) ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο κε 

θαηαλάισζε πξσηνγελνχο θαηαλάισζεο (20-60 kWh/m²έηνο) γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

κνλνθαηνηθίαο / δψλε Β &Γ / έηνο θαηαζθεπήο 1980-2000. 

Απφ ηα ζρεηηθά ιίγα ζελάξηα πνπ ζπλαληψληαη θαη γηα ηηο δχν δψλεο ζηελ πεξηνρή ηνπ ειάρηζηνπ 

θφζηνπο επέλδπζεο, φια αθνξνχλ εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο κε ιέβεηα ζπκπχθλσζεο θπζηθνχ αεξίνπ. 

Απφ ηελ άιιε, ζηε ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή θαηεγνξία ππάξρνπλ ζεκαληηθά πνζνζηά εκθάληζεο 

ζελαξίσλ πνπ δελ παξνπζηάδνπλ θακία ηξνπνπνίεζε ζηε ζεξκνκφλσζε ηεο κνλνθαηνηθίαο (24% γηα ηε 

δψλε Β θαη 12% γηα ηε δψλε Γ). Δπηπιένλ, κηθξά είλαη ηα πνζνζηά εκθάληζεο εγθαηαζηάζεσλ κε 

θσηνβνιηατθά ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή (9% γηα ηε δψλε Β θαη 2% γηα ηε δψλε Γ), ελψ θαλέλα ζελάξην 

κε ειηαθή ππνβνήζεζε δελ ζπλαληάηαη. Σα ζπζηήκαηα θηλεηήο ζθίαζεο εκθαλίδνληαη ζε ζρεδφλ 

ηζάξηζκα ζελάξηα θαη ζηηο δχν δψλεο, ελψ ηα ειηαθά ζπζηήκαηα γηα ηελ παξαγσγή ΕΝΥ έρνπλ πνζνζηά 

εκθάληζεο 24% γηα ηε δψλε Β θαη 29% γηα ηε δψλε Γ. 

Απφ ηελ άιιε, ζηελ πεξηνρή ηνπ θηεξίνπ ζρεδφλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο, ηα πεξηζζφηεξα ζελάξηα πνπ 

ζπλαληψληαη θαη ζε απηήλ ηελ ειηθηαθή θιάζε αθνξνχλ αληιίεο ζεξκφηεηαο, κε ηηο αληιίεο ρακειψλ 

ζεξκνθξαζηψλ λα επηθξαηνχλ θαη ζηε δψλε Β θαη ζηε δψλε Γ, κε πνζνζηά εκθάληζεο 76% θαη 53%, ελψ 

νη γεσζεξκηθέο αληιίεο ζεξκφηεηαο αθνινπζνχλ κε πνζνζηά 14% ζηε δψλε Β θαη 47% ζηε δψλε Γ. Ζ 

θαηαλνκή ζηε δψλε Β, φπνπ ηα ζελάξηα πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ nZEB είλαη ζεκαληηθά 

πεξηζζφηεξα ζε ζρέζε κε ηε δψλε Γ, ππάξρεη κεγαιχηεξε πνηθηιία ζπζηεκάησλ, φπσο ε αληιία 

ζεξκφηεηαο πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ (6%), ν ιέβεηαο ζπκπχθλσζεο θπζηθνχ αεξίνπ (3%) θαη ν ιέβεηαο 

ζπκπχθλσζεο πεηξειαίνπ (~1%). 

ρεδφλ φια ηα ζελάξηα ζηελ πεξηνρή απηή πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηξνπνπνίεζε ζηε ζεξκνκφλσζε ηεο 

κνλνθαηνηθίαο θαη εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ. Απφ ηελ άιιε, ζελάξηα κε ειηαθή ππνβνήζεζε 

εκθαλίδνληαη ζε πνζνζηά 26% θαη 35% γηα ηη δψλεο Β θαη Γ θαη ζελάξηα κε ρξήζε ειηαθψλ γηα 

παξαγσγή ΕΝΥ ζε πνζνζηά ηεο ηάμεο ηνπ 35% θαη γηα ηηο δχν δψλεο. Καη ζε απηήλ ηελ πεξηνρή ηνπ 

λέθνπο ζεκείσλ, ηα ζελάξηα κε θηλεηή ζθίαζε είλαη ηζνκνηξαζκέλα. 
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πγθεληξσηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πεξίπησζε ηεο κνλνθαηνηθίαο 

 

Με βάζε ηα φζα αλαιχζεθαλ ζηηο παξαπάλσ ελφηεηεο, ην γεληθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πσο ε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ιέβεηα πεηξειαίνπ κε ιέβεηα ζπκπχθλσζεο πεηξειαίνπ ή θπζηθνχ 

αεξίνπ έρεη ζεκαληηθά νθέιε απφ πιεπξάο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο 

επηθέξνπλ θαη ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ζε κνλνθαηνηθίεο κε θαηαζθεπή πξηλ ην 1980, εγθαηαζηάζεηο κε θπζηθφ 

αέξην γηα ζέξκαλζε θαη ΕΝΥ θαη ρσξίο θακία άιιε ηξνπνπνίεζε ζηε κνλνθαηνηθία κπνξνχλ λα 

επηθέξνπλ κείσζε ηεο θαηαλαιηζθφκελεο εηήζηαο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηεο ηάμεο ηνπ 35% θαη λα 

απνζβεζζνχλ ζε 3-4 ρξφληα αλεμάξηεηα θιηκαηηθήο δψλεο. Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα, κε ειαθξψο 

απμεκέλεο πεξηφδνπο απνπιεξσκήο εκθαλίδνπλ θαη νη ιέβεηεο ζπκπχθλσζεο πεηξειαίνπ. Οη αληιίεο 

ζεξκφηεηαο δχζθνια γίλνληαη αληαγσληζηηθέο απφ επελδπηηθή άπνςε, θπξηαξρνχλ φκσο ζηελ πεξηνρή 

ζεψξεζεο ηνπ nZEB, κε ηηο αληιίεο ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαη ηηο γεσζεξκηθέο λα έρνπλ ηα κεγαιχηεξα 

πνζνζηά εκθάληζεο γηα ηα θηήξηα απηά. Οη ηειεπηαίεο εηδηθά, αλ θαη ζπλνδεχνληαη κε ζρεηηθά πςειέο 

ηηκέο ηεο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο ηνπ νιηθνχ θφζηνπο (ρξήζεο θαη επέλδπζεο), είλαη ε θπξίαξρε ιχζε 

ζηελ θιηκαηηθή δψλε Γ, φπνπ ελ γέλεη επελδχζεηο κεγαιχηεξνπ αξρηθνχ θφζηνπο θαίλεηαη λα είλαη πην 

απνδνηηθέο ζε ζχγθξηζε κε ηε δψλε Β, πηζαλψο εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ 

νθείιεηαη ζηηο δπζκελέζηεξεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. εκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη εηδηθά ζηελ 

πεξίπησζε ηεο γεσζεξκηθήο αληιίαο ζεξκφηεηαο ξφιν παίδεη θαη ε ζεκαληηθά κηθξφηεξε κείσζε ηνπ 

ζπληειεζηή ζεξκηθήο ζπκπεξηθνξάο (COP) εμαηηίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε δπζρεξέζηεξεο θιηκαηηθέο 

ζπλζήθεο. 

Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ κνλνθαηνηθηψλ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί ηελ πεξίνδν 1980-2000, νη ελέξγεηεο 

αλαβάζκηζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ζαθψο πην πεξηνξηζκέλεο, θαζψο ηα θηήξηα απηά 

παξνπζηάδνπλ κηα ελ γέλεη θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά ιφγσ θαιχηεξσλ πιηθψλ κφλσζεο θηι. Καη πάιη 

φκσο, ηα βαζηθά ζπζηήκαηα θπζηθνχ αεξίνπ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ εμνηθνλνκήζεηο ζε πξσηνγελή 

ελέξγεηα ηεο ηάμεο ηνπ 27%, ελψ επηηπγράλνπλ απφζβεζε θνληά ζηα 5 έηε. 

Δλ γέλεη, ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ ειάρηζηνπ θφζηνπο, απαηηνχλ πξσηίζησο ηελ 

αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο/ΕΝΥ, κε ηα ζπζηήκαηα ιεβήησλ ζπκπχθλσζεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη 

πεηξειαίνπ λα θπξηαξρνχλ σο βέιηηζηεο ιχζεηο. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ πνζνζηψλ εκθάληζεο θαη ησλ 

ππνινίπσλ δπλαηψλ ηξνπνπνηήζεσλ δηαπηζηψζεθε φηη ζηελ ίδηα πεξηνρή κπνξεί λα επηηεπρζεί πεξαηηέξσ 

κείσζε ηεο θαηαλαιηζθφκελεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο, θπξίσο κε βειηίσζε ηεο ζεξκνκφλσζεο ηνπ 

θηεξίνπ, ελψ αθνινπζνχλ ζπζηήκαηα κε θσηνβνιηατθά θαη ειηαθνχο ζπιιέθηεο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηεο θαηνηθίαο ζε ΕΝΥ. Πνιχ ιηγφηεξα, έσο θαη θαλέλα, είλαη ηα ζελάξηα κε ειηαθή 

ππνβνήζεζε ζηελ πεξηνρή απηή. 

Απφ ηελ άιιε, πξνθεηκέλνπ ην θηήξην λα πξνζεγγίζεη ηελ πεξηνρή ηνπ nZEB δηαπηζηψζεθε απαξαίηεηε 

πέξαλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο θαη ε αλαβάζκηζε ηεο ζεξκνκφλσζεο αιιά 

θαη ε εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ, αλεμαξηήησο πεξηφδνπ θαηαζθεπήο ηεο κνλνθαηνηθίαο. 

Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ειηαθήο ππνβνήζεζεο ή ειηνζεξκηθψλ γηα ΕΝΥ έρνπλ επίζεο ζεκαληηθά 

πνζνζηά εκθάληζεο. 

εκαληηθφ ξφιν φκσο ζηελ πξνζέγγηζε ηεο πεξηνρήο ηνπ θηεξίνπ nZEB ζα δηαδξακαηίζνπλ ηα θίλεηξα 

πνπ πξέπεη λα δνζνχλ γηα ηελ θάιπςε (πιήξε ή κεξηθή) ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ θελνχ πνπ εληνπίδεηαη θαη 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 120 θαη 250 €/m
2
 θαηά πεξίπησζε. 

πλνιηθά, ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ηφζν πξσηνγελνχο ελέξγεηαο φζν θαη ρξεκάησλ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε ηελ πινπνίεζε ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ (θιάζεο Α θαηά ΚΔΝΑΚ – βι. 

ζειίδα 8), φπσο είλαη εκθαλέο άιισζηε θαη απφ ηα έληνλα ζεκεία ζχγθξηζεο ησλ βαζηθψλ ζελαξίσλ 

απιήο αληηθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο. 

Σέινο αμίδεη λα ζεκεησζεί κε αθνξκή ηα πεξίπνπ ίζα πνζνζηά εκθάληζεο ησλ ζπζηεκάησλ κε θηλεηή 

ζθίαζε ζηηο δχν πεξηνρέο φισλ ησλ γξαθεκάησλ πνπ εμεηάζζεθαλ, δηαπηζηψζεθε φηη απηά έρνπλ ζεηηθή, 
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αιιά πνιχ κηθξή επίδξαζε ηφζν απφ νηθνλνκηθήο φζν θαη απφ ελεξγεηαθήο πιεπξάο γηα κία 

κνλνθαηνηθία. 

 

 

Σερλν νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα δηάθνξσλ ελεξγεηαθώλ παξεκβάζεσλ ζε θηήξηα πνιπθαηνηθίαο 

Γεληθά 

Ζ αλάιπζε πνπ νινθιεξψζεθε θαη παξνπζηάδεηαη γηα ηηο πνιπθαηνηθίεο, θηλείηαη ζηα ίδηα πιαίζηα κε 

απηή ησλ κνλνθαηνηθηψλ. Σα γξαθήκαηα πνπ ζα παξνπζηαζζνχλ ζηε ζπλέρεηα έρνπλ ηελ ίδηα δνκή θαη 

ηνπο ίδηνπο ρξσκαηηθνχο θσδηθνχο κε απηνχο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηε ζει. 23. 

Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ θηεξίσλ πνιπθαηνηθίαο αξρηθά εμεηάζζεθαλ δχν δηαθνξεηηθά ζελάξηα: 

1. Πνιπθαηνηθία κε πηινηή 

2. Πνιπθαηνηθία κε κε ζεξκαηλφκελν ρψξν ζην ηζφγεην (Μ.Θ.Υ.) 

Μεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ δηαπηζηψζεθε φηη ηα δχν ζελάξηα παξνπζηάδνπλ φκνηα 

ζπκπεξηθνξά σο πξνο ηα λέθε ησλ ζεκείσλ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ εμεηάζζεθαλ ζην γξάθεκα αλεγκέλεο 

πξσηνγελνχο ελέξγεηαο, κε απνηέιεζκα λα ζεσξεζεί επηηξεπηφ λα παξνπζηαζζνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ 

αθνξνχλ κφλν ηελ πεξίπησζε πνιπθαηνηθίαο κε κε ζεξκαηλφκελν ρψξν (πεξίπησζε 2), ράξηλ ζπληνκίαο. 

ην ζεκείν απηφ λα ζεκεησζεί φηη γηα ηηο πνιπθαηνηθίεο δελ εμεηάζζεθαλ θαζφινπ ζελάξηα πνπ 

βαζίδνληαη ζηε γεσζεξκία. Δπίζεο, ζηηο πεξηφδνπο θαηαζθεπήο πνπ ελδηαθέξνπλ ζηελ παξνχζα κειέηε 

(1955-1980 θαη 1980-2000) δελ εμεηάζζεθαλ ζελάξηα κε ειηαθή ππνβνήζεζε γηα ζέξκαλζε ηνπ θηεξίνπ. 

Απνηειέζκαηα κε βάζε ηελ έληνθν πεξίνδν απνπιεξσκήο 

 Πεξίνδνο θαηαζθεπήο πξηλ ην 1980 

Σν  Γξάθεκα 21 απνηειεί ην λέθνο ησλ ζεκείσλ πνπ αθνξνχλ κία πνιπθαηνηθία κε κε ζεξκαηλφκελν 

ρψξν ζην ηζφγεην, ζηε δψλε Β. Με βάζε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηε ζει. 22, ζην ίδην γξάθεκα 

νξηνζεηνχληαη νη δψλεο ηνπ βέιηηζηνπ θφζηνπο θαη ηνπ θηεξίνπ ζρεδφλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο. 

Δπηπιένλ, είλαη εκθαλή ηα ζεκεία ζχγθξηζεο ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ βαζηθνχ ζελαξίνπ είηε κε κφλσζε 

είηε κε αληηθαηάζηαζε ηνπ βαζηθνχ ζπζηήκαηνο ςχμεο-ζέξκαλζεο (ζπκβαηηθφο ιέβεηαο πεηξειαίνπ θαη 

split units) κε δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα.  

Όπσο πξνθχπηεη, πιήζνο ζελαξίσλ φισλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ εμεηάζζεθαλ βξίζθεηαη 

θάησ ηνπ νξίνπ ησλ 15 εηψλ πνπ ηέζεθε γηα ηελ έληνθν πεξίνδν απνπιεξσκήο. Σα ζελάξηα ιέβεηα 

ζπκπχθλσζεο θπζηθνχ αεξίνπ θαίλεηαη λα δίλνπλ ηηο απνδνηηθφηεξεο επελδχζεηο κε πεξηφδνπο 

απνπιεξσκήο ηεο ηάμεο ησλ 4-6 εηψλ, ελψ παξαπιήζηεο ηηκέο δίλνπλ θαη ζελάξηα κε ιέβεηα 

ζπκπχθλσζεο πεηξειαίνπ. Σα ζελάξηα απηά αθνξνχλ απιή αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο 

ζέξκαλζεο αιιά θαηά πεξίπησζε θαη ηξνπνπνηήζεηο ζηε κφλσζε ή ηνπο απηνκαηηζκνχο. Απφ ηελ άιιε, 

ηα βαζηθά ζελάξηα κε αληιία ζεξκφηεηαο ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ νξηαθά βξίζθνληαη ζην φξην ησλ 15 

εηψλ, ελψ ζελάξηα κε αληιία ζεξκφηεηαο πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ μεπεξλνχλ αθφκα θαη ην φξην ησλ 20 

εηψλ γηα απφζβεζε ηεο επέλδπζεο. ελάξηα κε ηξνπνπνηήζεηο ζηε κφλσζε αιιά θαη ζε άιια ζηνηρεία 

ηνπ θηεξίνπ (π.ρ. ειηνζεξκηθά) ζε ζπλδπαζκφ κε αληιία ζεξκφηεηαο ζπλαληψληαη ζηελ πεξηνρή ζεκείσλ 

κε πεξίνδν απνπιεξσκήο θάησ ησλ 15 εηψλ θαη ζε ρακειέο ηηκέο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο. Μεηαμχ ησλ 

7-10 εηψλ ζπλαληψληαη αξθεηά ζελάξηα κε ζπκβαηηθφ ιέβεηα πεηξειαίνπ θαη ηξνπνπνηήζεηο ζην 

θέιπθνο ηνπ θηεξίνπ, ηα νπνία φκσο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πςειέο ηηκέο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ θηεξίσλ. 
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Γξάθεκα 21: Γξαθηθή απεηθφληζε ηεο εληφθνπ πεξηφδνπ απνπιεξσκήο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

πνιπθαηνηθίαο (Μ.Θ.Υ.) / δψλε Β / έηνο θαηαζθεπήο πξν ηνπ ‟80. 

 
Γξάθεκα 22: Γξαθηθή απεηθφληζε ηεο εληφθνπ πεξηφδνπ απνπιεξσκήο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

πνιπθαηνηθίαο (Μ.Θ.Υ.) / δψλε Γ / έηνο θαηαζθεπήο πξν ηνπ ‟80. 

 

ηε δψλε Γ παξαηεξήζεθαλ αξθεηέο νκνηφηεηεο αιιά θαη θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηε δψλε 

Β. Όκνηα κε πξηλ, νη ιέβεηεο ζπκπχθλσζεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ θαίλεηαη λα απνηεινχλ θαη 

πάιη ηηο απνδνηηθφηεξεο επελδχζεηο κε πεξηφδνπο απνπιεξσκήο ζηα 2-4 έηε, κε ζελάξηα πνπ 

πεξηιακβάλνπλ απιή αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ή θαη ηξνπνπνηήζεηο ζηε κφλσζε θαη ηνπο 

απηνκαηηζκνχο. Όκσο ζε απηή ηε πεξίπησζε, ζηελ πεξηνρή ησλ 8-10 εηψλ, εκθαλίδνληαη θαη ζπζηήκαηα 

κε αληιία ζεξκφηεηαο ρακειψλ αιιά θαη πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ (ζελάξηα απιήο αληηθαηάζηαζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο). Δπίζεο, ζηελ πεξηνρή ησλ 6-7 εηψλ παξνπζηάδνληαη ζπλδπαζκνί επεκβάζεσλ ηνπο κε 

πεξαηηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ζην θέιπθνο ηεο πνιπθαηνηθίαο ή ηελ ηνπνζέηεζε ειηαθψλ γηα ηελ θάιπςε 
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ησλ αλαγθψλ ζε ΕΝΥ. Οη ηειεπηαίεο πεξηπηψζεηο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, θαζφηη 

παξνπζηάδνπλ αξθεηά ρακειφηεξεο ηηκέο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ζπζηήκαηα. 

Σέινο, αλαθέξεηαη φηη ειάρηζηα ζελάξηα θαίλεηαη λα εκθαλίδνληαη κεηαμχ ησλ ηηκψλ πξσηνγελνχο 

ελέξγεηαο πνπ νξηνζεηνχλ ην θηήξην ΕΔΒ θαη κε έληνθν πεξίνδν απνπιεξσκήο κηθξφηεξε ησλ 20 εηψλ 

θαη γηα ηηο δχν δψλεο. 

 

 
Γξάθεκα 23: Καηαλνκή ησλ βέιηηζησλ ζελαξίσλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο κε έληνθν πεξίνδν 

απνπιεξσκήο <15 έηε γηα ηελ πεξίπησζε ηεο πνιπθαηνηθίαο (Μ.Θ.Υ.) / δψλε Β & Γ / 

έηνο θαηαζθεπήο πξν ηνπ „80. 

Σα παξαπάλσ γξαθήκαηα παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο εκθάληζεο ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ 

ζέξκαλζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ βέιηηζηνπ θφζηνπο, ε νπνία ππελζπκίδεηαη φηη νξίδεηαη απφ ηηο επελδχζεηο 

πνπ έρνπλ πεξίνδν απνπιεξσκήο κηθξφηεξε ησλ 15 εηψλ. Απφ ηα γξαθήκαηα πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα 

φηη ηα ζπζηήκαηα κε ιέβεηα ζπκπχθλσζεο θπζηθνχ αεξίνπ έρνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά εκθάληζεο 

ζηε δψλε Β (28%), ελψ αληίζεηα γηα ηε δψλε Γ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά εκθάληζεο θαηαιακβάλνπλ νη 

αληιίεο ζεξκφηεηαο κε πνζνζηφ 36% αζξνηζηηθά (ρακειψλ θαη πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ). εκαληηθά 

κεγαιχηεξν είλαη θαη ην πνζνζηφ ησλ αληιηψλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ ζηε δψλε Γ (12%) έλαληη ηεο 

δψλεο Β (2%). Δλ γέλεη πάλησο φια ηα ζπζηήκαηα θπκαίλνληαη ζε παξαπιήζηεο ζπρλφηεηεο εκθάληζεο, 

κε εμαίξεζε ηνλ ζπκβαηηθφ ιέβεηα πεηξειαίνπ πνπ θπκαίλεηαη ζε πνζνζηά 7% θαη 9% γηα ηηο δχν δψλεο 

αληίζηνηρα. 

Αλ θαη γεληθά φπσο παξαηεξήζεθε θαη απφ ην λέθνο ησλ ζεκείσλ, αξθεηέο εγθαηαζηάζεηο ρσξίο 

ηξνπνπνηήζεηο ζηε κφλσζε ηνπ θηεξίνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε δψλε κε πεξίνδν απνπιεξσκήο θάησ ησλ 

15 εηψλ, ζε επίπεδν πνζνζηψλ εκθάληζεο ην 98,5% ησλ πεξηπηψζεσλ πεξηιακβάλεη ηξνπνπνίεζε ηεο 

κφλσζεο ηνπιάρηζηνλ ελφο απφ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηεξίνπ (ηνηρνπνηία, νξνθή, δάπεδν θαη 

θνπθψκαηα). Δπίζεο ην 41% ησλ πεξηπηψζεσλ κε πεξίνδν απνπιεξσκήο κηθξφηεξε ησλ 15 εηψλ ηεο 

δψλεο Β θαη ην 45% ηεο δψλεο Γ έρεη ειηαθνχο ζπιιέθηεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε ZNX. Σα 

αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πεξίπησζε ηεο θηλεηήο ζθίαζεο ζηηο δχν θιηκαηηθέο δψλεο είλαη 47% θαη 

49%. Σέινο, θηήξηα κε θσηνβνιηατθά θαη πεξίνδν απνπιεξσκήο θάησ ησλ 15 εηψλ εκθαλίδνληαη κφλν 

ζηε δψλε Γ, ζε πνζνζηφ 18%. 
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Γξάθεκα 24: Καηαλνκή ησλ ζελαξίσλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο κε έληνθν πεξίνδν απνπιεξσκήο <15 

έηε & θαηαλάισζε πξσηνγελνχο θαηαλάισζεο (20-60 kWh/m²έηνο) γηα ηελ πεξίπησζε 

ηεο πνιπθαηνηθίαο (Μ.Θ.Υ.) / δψλε Β & Γ / έηνο θαηαζθεπήο πξν ηνπ „80. 

ηελ πεξηνρή ηνπ θηεξίνπ ζρεδφλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο (φπσο απηή νξίδεηαη ζηε ζειίδα 22) ηα 

ζελάξηα είλαη θαηά πιήζνο πνιχ ιηγφηεξα (4801 ζηε δψλε Β θαη κφιηο 539 ζηε δψλε Γ). Δμ απηψλ ην 

66% απνηεινχλ αληιίεο ζεξκφηεηαο ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαη ην 26% πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ γηα ηε 

δψλε Β, ελψ ην 100% ησλ ζελαξίσλ ηεο δψλεο Γ είλαη αληιίεο ζεξκφηεηαο ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ. ηε 

δψλε Β, ζε πνιχ κηθξφηεξα πνζνζηά εκθαλίδνληαη θαη ην θπζηθφ αέξην (5%) θαη ν ιέβεηαο 

ζπκπχθλσζεο πεηξειαίνπ (2%). 

Δπηπιένλ, ζηελ πεξηνρή απηή, ην 100% ησλ θηεξίσλ πξνβιέπνπλ ηξνπνπνηήζεηο ζηε κφλσζε ησλ 

δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη γηα ηηο δχν δψλεο. Σν 72% ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο δψλεο Β θαη ην 45% ηεο δψλεο Γ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ εγθαηάζηαζε ειηαθψλ ζπιιεθηψλ γηα ΕΝΥ, ελψ ην 57% ηεο δψλεο Β θαη ην 46% ηεο 

δψλεο Γ πεξηιακβάλνπλ ζπζηήκαηα θηλεηήο ζθίαζεο. Σέινο, ζηε δψλε Β θαλέλα ζελάξην δελ πξνβιέπεη 

ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ, ελ αληίζεζε κε ηελ δψλε Γ, ε εηθφλα είλαη εληειψο αληίζηξνθε, κε ην 

100% ησλ ζελαξίσλ λα έρνπλ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ. 

 

 Πεξίνδνο θαηαζθεπήο 1980-2000 

 

ην παξαθάησ Γξάθεκα 25 απεηθνλίδεηαη ην λέθνο ησλ ζεκείσλ κία ηππηθήο ηξηψξνθεο πνιπθαηνηθίαο 

κε κε ζεξκαηλφκελν ρψξν ζην ηζφγεην θαη πεξίνδν θαηαζθεπήο απφ ην 1980 έσο ην 2000 ζηε δψλε Β. 

πγθξηλφκελν κε ην αληίζηνηρν ηνπ γηα πνιπθαηνηθίεο πνπ θαηαζθεπάζζεθαλ πξηλ ην 1980, ην παξαπάλσ 

γξάθεκα παξνπζηάδεη ζεκαληηθά ιηγφηεξα ζελάξηα κε πεξίνδν απνπιεξσκήο κηθξφηεξε ηνπ νξίνπ ησλ 

15 εηψλ. Σα ζεκεία απηά αθνξνχλ θπξίσο ζπζηήκαηα κε ιέβεηα ζπκπχθλσζεο πεηξειαίνπ ή θπζηθνχ 

αεξίνπ θαζψο θαη βηνκάδαο. Δπίζεο, ε πεξηνρή ηνπ θηεξίνπ ζρεδφλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο είλαη θελή, 

θαζψο θαίλεηαη λα κελ ππάξρνπλ ζπζηήκαηα πνπ λα εκπίπηνπλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία θαη ηαπηφρξνλα 

λα κπνξνχλ λα απνζβεζζνχλ ζε έλα ρξνληθφ νξίδνληα ην πνιχ 20 εηψλ. Αλαθέξεηαη επίζεο φηη ηα 

ζελάξηα πνπ πξνβιέπνπλ απιή αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο κε ζχζηεκα θπζηθνχ 

αεξίνπ ή κε ιέβεηα ζπκπχθλσζεο πεηξειαίνπ βξίζθνληαη θάησ ηνπ νξίνπ ησλ 15 εηψλ, ελψ ε θαιχηεξε 

απφ επελδπηηθήο πιεπξάο ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αθνξά ιέβεηα θπζηθνχ αεξίνπ ρσξίο θακία άιιε 

ηξνπνπνίεζε θαη έρεη πεξίνδν απνπιεξσκήο πεξί ηα 6 έηε πεξίπνπ. 
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Γξάθεκα 25: Γξαθηθή απεηθφληζε ηεο εληφθνπ πεξηφδνπ απνπιεξσκήο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

πνιπθαηνηθίαο (Μ.Θ.Υ.) / δψλε Β / έηνο θαηαζθεπήο 1980-2000. 

Αληίζηνηρε είλαη ε εηθφλα θαη γηα ηε δψλε Γ, αθνχ φζα παξαηεξήζεθαλ παξαπάλσ επεθηείλνληαη θαη ζην 

γξάθεκα πνπ αθνινπζεί. Ζ δηαθνξά είλαη φηη φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε ειηθηαθή θιάζε, ηα ζελάξηα 

πνπ ζπκθέξνπλ απφ επελδπηηθήο άπνςεο, είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ηεο 

θιηκαηηθήο δψλεο Β, θπξίσο ιφγσ ηνπ κεγαιχηεξνπ εηήζηνπ νθέινπο εμνηθνλφκεζεο πνπ απνδίδεηαη ζηηο 

δπζκελέζηεξεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηε δψλεο απηήο. Δπίζεο, θάησ ησλ 15 εηψλ πεξίνδν 

απνπιεξσκήο θαίλεηαη λα ππάξρνπλ ζπζηήκαηα κε αληιίεο ζεξκφηεηαο ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ, αιιά 

θαη ηξνπνπνηήζεηο ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο σο πξνο ηε κφλσζε. Καη πάιη ην ζελάξην κε ηελ 

κηθξφηεξε πεξίνδν απνπιεξσκήο είλαη απηφ ηεο απιήο αληηθαηάζηαζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ιέβεηα κε 

ιέβεηα ζπκπχθλσζεο θπζηθνχ αεξίνπ (ζρεδφλ 4 έηε), ελψ ε πεξηνρή ηνπ θηεξίνπ ζρεδφλ κεδεληθήο 

θαηαλάισζεο παξακέλεη θελή. 
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Γξάθεκα 26: Γξαθηθή απεηθφληζε ηεο εληφθνπ πεξηφδνπ απνπιεξσκήο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

πνιπθαηνηθίαο (Μ.Θ.Υ.) / δψλε Γ / έηνο θαηαζθεπήο 1980-2000. 

Σν παξαθάησ γξάθεκα 27 απνδεηθλχεη ηα φζα αλαθέξζεθαλ ήδε, δειαδή αθελφο ηνλ κηθξφ αξηζκφ 

ζελαξίσλ ηεο δψλεο Β πνπ νδεγνχλ ζε επέλδπζε κε απφζβεζε ην πνιχ ζε 15 ρξφληα θαη αθεηέξνπ ηελ 

έιιεηςε ζπζηεκάησλ κε αληιία ζεξκφηεηαο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε. Απφ ηελ άιιε, ηα ζελάξηα πνπ 

έρνπλ πεξίνδν απνπιεξσκήο κηθξφηεξε ησλ 15 ρξφλσλ ζηε δψλε Γ είλαη θαηά πνιχ πεξηζζφηεξα (1963 

ζην πιήζνο), εληφο ησλ νπνίσλ ζπλαληψληαη φια ηα ζπζηήκαηα πνπ εμεηάζζεθαλ ζέξκαλζεο. Καη ζηηο 

δχν δψλεο ζηελ πεξηνρή απηή κεγαιχηεξα πνζνζηά εκθάληζεο έρεη ην θπζηθφ αέξην (72% γηα ηε δψλε Β 

θαη 42% γηα ηε δψλε Γ). Ζ βηνκάδα βξίζθεηαη ζε πνζνζηά ηεο ηάμεο ηνπ 15-20% ελψ ζηε δψλε Γ 

ζεκαληηθφ κεξίδην θαηέρεη θαη ε ελαιιαθηηθή ησλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο κε πνζνζηφ εκθάληζεο ηεο ηάμεο 

ηνπ 18%. Δπεκβάζεηο κε ηαπηφρξνλε δηαηήξεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ιέβεηα πεηξειαίνπ θαη ζηηο δχν δψλεο 

δελ ππεξβαίλεη ην 5% ησλ ζελαξίσλ πνπ έρνπλ απνδεθηή ηηκή (<15 ρξφλσλ) γηα ηελ πεξίνδν 

απνπιεξσκήο. 

 

 
Γξάθεκα 27: Καηαλνκή ησλ βέιηηζησλ ζελαξίσλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο κε έληνθν πεξίνδν 

απνπιεξσκήο <15 έηε γηα ηελ πεξίπησζε ηεο πνιπθαηνηθίαο (Μ.Θ.Υ.) / δψλε Β & Γ / 

έηνο θαηαζθεπήο 1980-2000. 

Μεηαμχ ησλ ζελαξίσλ πνπ έρνπλ πεξίνδν απνπιεξσκήο κηθξφηεξε ησλ 15 εηψλ, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

(25%) δελ παξνπζηάδεη αιιαγέο ζε θαλέλα δνκηθφ ζηνηρείν ηεο πνιπθαηνηθίαο γηα ηε δψλε Β. ηε δψλε 

Γ, φπνπ φπσο απνδείρζεθε ππάξρνπλ αξθεηά πεξηζζφηεξα ζελάξηα κε πεξίνδν απνπιεξσκήο κηθξφηεξε 

ησλ 15 εηψλ, ην αληίζηνηρν πνζνζηφ πέθηεη ζην 5,5%. Δπίζεο θακία επέλδπζε κε εγθαηάζηαζε 

θσηνβνιηατθψλ δελ βξίζθεηαη θάησ ηνπ νξίνπ ησλ 15 εηψλ. Μηθξά είλαη θαη ηα πνζνζηά ησλ ειηαθψλ 

ζπιιεθηψλ γηα ΕΝΥ (5% γηα ηε δψλε Β θαη 24% γηα ηε δψλε Γ), ελψ ηα ζπζηήκαηα κε θηλεηή ζθίαζε 

εκθαλίδνληαη ζε πνζνζηά ηεο ηάμεο ηνπ 40% θαη ζηηο δχν δψλεο. 

Γεδνκέλνπ φηη φπσο πξναλαθέξζεθε, ηφζν ζηε δψλε Β φζν θαη ζηε δψλε Γ δελ βξέζεθε επέλδπζε κε 

πεξίνδν απνπιεξσκήο κηθξφηεξε ησλ 20 εηψλ θαη ε νπνία λα βξίζθεηαη εληφο ηεο πεξηνρήο ζεψξεζεο 

ηνπ θηεξίνπ ζρεδφλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο (20 – 60 kWh/m²έηνο). πλεπψο, δελ θαηέζηε δπλαηή ε 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ ηελ αλάιπζε ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο. 

 

  



ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΣΜΟΚΙΝΗΣΗΡΩΝ & ΛΕΒΗΣΩΝ – ΣΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ – Ε.Μ.Π. 
Μελζτθ ςφγκριςθσ τεχνο-οικονομικών αποτελεςμάτων διαφόρων ενεργειακών παρεμβάςεων ςε κτιρια του ελλθνικοφ δυναμικοφ 
 

ελίδα 43 από 56 

Απνηειέζκαηα κε βάζε ηελ Καζαξή Παξνύζα Αμία ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο 

 Πεξίνδνο θαηαζθεπήο πξηλ ην 1980 

Σν παξαθάησ Γξάθεκα 28 απνηειεί ην λέθνο ησλ ζεκείσλ πνπ αθνξνχλ κία πνιπθαηνηθία κε κε 

ζεξκαηλφκελν ρψξν ζην ηζφγεην ζηε δψλε Β. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζην ίδην γξάθεκα νξηνζεηνχληαη 

νη δψλεο ηνπ βέιηηζηνπ θφζηνπο θαη ηνπ θηεξίνπ ζρεδφλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο. Δπηπιένλ είλαη εκθαλή 

ηα ζεκεία ζχγθξηζεο ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ βαζηθνχ ζελαξίνπ κε κφλσζε ή κε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο. Όπσο είλαη άκεζα εκθαλέο, ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν ιέβεηαο θπζηθνχ 

αεξίνπ απνηειεί ηελ νηθνλνκηθά θαη ελεξγεηαθά απνδνηηθφηεξε ηξνπνπνίεζε ελψ ν ιέβεηαο 

ζπκπχθλσζεο πεηξειαίνπ απνηειεί ηελ δεχηεξε θαιχηεξε επηινγή. Απφ ηελ άιιε, νη αληιίεο ζεξκφηεηαο 

αλ θαη νδεγνχλ ζε κηθξφηεξεο ηηκέο ηεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο απνηεινχλ ηαπηφρξνλα θαη επελδχζεηο κε 

κεγαιχηεξν ζπλνιηθφ θφζηνο ρξήζεο (θπξίσο ιφγσ ηνπ κεγαιχηεξνπ θφζηνπο θχθινπ δσήο ηεο 

επέλδπζεο). Όπσο είλαη πξνθαλέο νη αληιίεο ζεξκφηεηαο ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ απνηεινχλ ηελ νκάδα 

ζεκείσλ πνπ βξίζθεηαη ρακειφηεξα θαη πην αξηζηεξά ζην παξαθάησ γξάθεκα ιφγσ ηνπ ελ γέλεη 

απμεκέλνπ COP ηνπο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ε αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ νδεγεί ζε 

ρακειφηεξεο ηηκέο ηεο θαζαξήο παξνχζαο αμίαο ρξήζεο αιιά θαη ηεο αλεγκέλεο εηήζηαο πξσηνγελνχο 

ελέξγεηαο. 

 

 
Γξάθεκα 28: Γξαθηθή απεηθφληζε ηεο Κ.Π.Α. ρξήζεο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο πνιπθαηνηθίαο (Μ.Θ.Υ.) / 

δψλε Β / έηνο θαηαζθεπήο πξν ηνπ „80. 

 

Οη παξαπάλσ γεληθέο παξαηεξήζεηο επεθηείλνληαη θαη ζηε δψλε Γ (βι. επφκελν Γξάθεκα 29). εκαληηθή 

δηαθνξά είλαη ε αλακελφκελε ζπλνιηθή αχμεζε ηφζν ησλ εηήζησλ αλαγθψλ ηνπ θηεξίνπ ζε πξσηνγελή 

ελέξγεηα φζν θαη ηεο θαζαξήο παξνχζαο αμίαο ηεο επέλδπζεο, θαζψο θαη ε έληνλε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

ιηγφηεξν απνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ απφ ηα ππφινηπα πξνο ηελ άλσ θαη δεμηά πεξηνρή ηνπ γξαθήκαηνο. 
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Γξάθεκα 29: Γξαθηθή απεηθφληζε ηεο Κ.Π.Α. ρξήζεο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο πνιπθαηνηθίαο (Μ.Θ.Υ.) / 

δψλε Γ / έηνο θαηαζθεπήο πξν ηνπ „80. 

 

Δλδηαθέξνλ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε παξνπζηάδεη ην εκκέζσο ππνινγηδφκελν ρξεκαηνδνηηθφ θελφ 

(financing gap), θαη ζηα δπν πξνεγνχκελα γξαθήκαηα, κεηαμχ ηεο πεξηνρήο βέιηηζηνπ θφζηνπο θαη ηεο 

πεξηνρήο ζεψξεζεο ηνπ θηεξίνπ ζρεδφλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Χο ρξεκαηνδνηηθφ θελφ 

νξίδεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ Κ.Π.Α. ρξήζεο δπν αληαγσληζηηθψλ δεζκψλ επεκβάζεσλ, κε ηε κηα λα 

επηηπγράλεη επίδνζε ζρέζεο ΚΠΑ ρξήζεο – θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή βέιηηζηνπ 

θφζηνπο θαη ηελ άιιε αληηζηνίρσο ζηελ πεξηνρή ζεψξεζεο ηνπ θηεξίνπ nZEB. 

ηελ πεξίπησζε ηεο θιηκαηηθήο δψλεο Β, ην ρξεκαηνδνηηθφ θελφ ππνινγίδεηαη ζηα 140 €/m
2
 πεξίπνπ, 

ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο θιηκαηηθήο δψλεο Γ, ην θελφ απηφ μεπεξλά ην φξην ησλ 180€/m
2
. 

Σν επφκελν Γξάθεκα 30 απεηθνλίδεη ηηο ζπρλφηεηεο εκθάληζεο θάζε ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο (βάζε ηνπ 

α\α πνπ δίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 10) ζηελ πεξηνρή ηνπ βέιηηζηνπ θφζηνπο. Ζ πξψηε παξαηήξεζε ζρεηίδεηαη 

κε ηελ ππεξνρή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ πεξηνρή απηή θαη γηα ηηο δχν δψλεο (80% γηα ηε δψλε Β θαη 

61% γηα ηε δψλε Γ). Απφ ηελ άιιε, ζηε δψλε Γ νη αληιίεο ζεξκφηεηαο θαίλεηαη λα εκθαλίδνπλ 

κεγαιχηεξα πνζνζηά εκθάληζεο ζε ζχγθξηζε κε ηε δψλε Β, εηο βάξνο ησλ ζπζηεκάησλ κε ιέβεηα 

ζπκπχθλσζεο θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ βηνκάδα εκθαλίδεηαη ζε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 15% θαη ν ιέβεηαο 

πεηξειαίνπ ζπκπχθλσζεο ζε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 2-4% θαη ζηηο δχν δψλεο, ελψ θαλέλα ζελάξην 

δελ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή ηνπ βέιηηζηνπ θφζηνπο πνπ λα πεξηιακβάλεη ζχζηεκα κε ζπκβαηηθφ ιέβεηα 

πεηξειαίνπ ή αληιία ζεξκφηεηαο πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ. 

Δπηπιένλ, ζηελ πεξηνρή ηνπ ειάρηζηνπ θφζηνπο ην 98,5% ησλ ππν εμέηαζε ζελαξίσλ ζηε δψλε Β θαη ην 

100% ζηε δψλε Γ εκθαλίδνπλ ηξνπνπνίεζε ζηε κφλσζε ζε ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηεξίνπ (ηνηρνπνηία, νξνθή, δάπεδν θαη θνπθψκαηα). Δπίζεο ζηελ ίδηα πεξηνρή 

θαλέλα ζελάξην δελ πεξηιακβάλεη θσηνβνιηατθά (θάηη πνπ ζα εμεγεζεί ζε επφκελε ελφηεηα), ελψ 

ζρεηηθά κηθξφ είλαη θαη ην πνζνζηφ εκθάληζεο ειηαθψλ ζπιιεθηψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε 

Εεζηφ Νεξφ Υξήζεο (ΕΝΥ), ηεο ηάμεο ηνπ 15% γηα ηε δψλε Β θαη ηνπ 27% γηα ηε δψλε Γ. Σν απμεκέλν 

πνζνζηφ ηεο δψλεο Γ ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε δηθαηνινγείηαη απφ ηηο δπζκελέζηεξεο θιηκαηνινγηθέο 

ζπλζήθεο. Σέινο αλαθέξεηαη φηη ζπζηήκαηα κε θηλεηή ζθίαζε εκθαλίδνληαη ζε πνζνζηά ηεο ηάμεο ηνπ 

40% θαη ζηηο δχν δψλεο. 
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Γξάθεκα 30: Καηαλνκή ησλ βέιηηζησλ ζελαξίσλ (κε βάζε ηελ Κ.Π.Α. ρξήζεο) ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο 

γηα ηελ πεξίπησζε ηεο πνιπθαηνηθίαο (Μ.Θ.Υ.) / δψλε Β & Γ / πξν ηνπ ‟80. 

 
Γξάθεκα 31: Καηαλνκή ησλ ζελαξίσλ (κε βάζε ηελ Κ.Π.Α. ρξήζεο) ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο κε 

θαηαλάισζε πξσηνγελνχο θαηαλάισζεο (20-60 kWh/m²έηνο) γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

πνιπθαηνηθίαο (Μ.Θ.Υ.) / δψλε Β & Γ / έηνο θαηαζθεπήο πξν ηνπ „80. 

Σν παξαπάλσ Γξάθεκα 31 αθνξά ηηο ζπρλφηεηεο εκθάληζεο ησλ δηαθφξσλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ 

ζηελ πεξηνρή ηνπ θηεξίνπ ζρεδφλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο. Όπσο γίλεηαη άκεζα αληηιεπηφ ε ππεξνρή ηεο 

αληιίαο ζεξκφηεηαο ζηελ πεξηνρή απηή είλαη πξφδειε. ηε δψλε Β ην 92% ησλ ζπζηεκάησλ πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ nZEB είλαη κε αληιία ζεξκφηεηαο, εθ ησλ νπνίσλ ην 28% είλαη αληιίεο 

πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ. ηε δψλε Γ απφ ηελ άιιε, φια ηα ζελάξηα πνπ εκπεξηέρνληαη ζην παξάζπξν ηνπ 

nZEB πεξηιακβάλνπλ αληιίεο ζεξκφηεηαο ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα 

ηνληζζεί φηη ηα ζελάξηα πνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο nZEB ζηε δψλε Γ είλαη κφιηο 539 ζε αληίζεζε κε 
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ηε δψλε Β πνπ είλαη 4801. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ειάρηζηεο απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ εμεηάζζεθαλ 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηε ζεψξεζε ηνπ θηεξίνπ ζρεδφλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ηνπιάρηζηνλ 

γηα δψλεο κε δπζρεξείο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ην ρεηκψλα (φπσο ε Γ θαη ε Γ). 

ηελ πεξηνρή ηνπ θηεξίνπ ζρεδφλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο ε θαηάζηαζε αληηζηξέθεηαη ζε ζρέζε κε ηελ 

πεξηνρή βέιηηζηνπ θφζηνπο κε κφιηο ην 8% ησλ ζελαξίσλ λα κελ δηαζέηεη θσηνβνιηατθά ζηε δψλε Β, 

ελψ δελ ππάξρεη θαλέλα ηέηνην ζελάξην ρσξίο θσηνβνιηατθά ζηε δψλε Γ. Σν 100% ησλ ζεκείσλ θαη ησλ 

δχν δσλψλ πεξηιακβάλεη ηξνπνπνίεζε ζηε κφλσζε έζησ ελφο απφ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηεξίνπ, ελψ 

ην 54% θαη γηα ηηο δχν δψλεο πξνβιέπεη ρξήζε ειηαθήο ελέξγεηαο γηα ην ΕΝΥ. Σα πνζνζηά εκθάληζεο 

ζπζηεκάησλ κε θηλεηή ζθίαζε είλαη ηζνκνηξαζκέλα θνληά ζην 50% θαη γηα ηηο δχν δψλεο. 

 

 Πεξίνδνο θαηαζθεπήο 1980-2000 

 

 
Γξάθεκα 32: Γξαθηθή απεηθφληζε ηεο Κ.Π.Α. ρξήζεο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο πνιπθαηνηθίαο (Μ.Θ.Υ.) / 

δψλε Β / έηνο θαηαζθεπήο 1980-2000. 

 

Σν παξαπάλσ Γξάθεκα 32 απνηειεί ην λέθνο ησλ ζεκείσλ ησλ δηαθφξσλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα 

θηήξηα ηεο δψλεο Β κε πεξίνδν θαηαζθεπήο απφ ην 1980-2000. Απηφ πνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν γξάθεκα ηεο πεξηφδνπ θαηαζθεπήο πξηλ ην 1980 είλαη ε 

ζεκαληηθή απφθιηζε ησλ βαζηθψλ ζελαξίσλ πνπ αθνξνχλ πην ζχγρξνλα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο (ιέβεηαο 

ζπκπχθλσζεο θπζηθνχ αεξίνπ ή πεηξειαίνπ θαη αληιία ζεξκφηεηαο) απφ απηά πνπ αθνξνχλ ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο κφλν απφ πιεπξάο κφλσζεο, ηφζν απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ 

θφζηνπο φζν θαη απφ ηελ πξννπηηθή ηεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηεο πνιπθαηνηθίαο. Μάιηζηα νξηζκέλα εμ απηψλ ησλ ζελαξίσλ (π.ρ. φια ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ) 

βξίζθνληαη θάησ απφ ην φξην ηνπ νηθνλνκηθά βέιηηζηνπ ζπζηήκαηνο. Δκθαλήο είλαη επίζεο θαη ε 

ζπλνιηθή ηάζε ηνπ γξαθήκαηνο πξνο ηηκέο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο κηθξφηεξεο ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε ειηθηαθή θαηεγνξία θηεξίσλ. εκαληηθφ ξφιν ζε απηέο ηηο παξαηεξήζεηο παίδεη ε χπαξμε 

ελ γέλεη «θαιχηεξσλ» πθηζηάκελσλ κνλψζεσλ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ζηα θηήξηα κε θαηαζθεπή κεηά ην 

1980. Καη πάιη πάλησο απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο ηα ζπζηήκαηα κε θπζηθφ αέξην θαίλεηαη λα ππεξηεξνχλ 

κε ην ιέβεηα ζπκπχθλσζεο θαη ηηο αληιίεο ζεξκφηεηαο λα αθνινπζνχλ. Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη ζηελ 
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ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θηεξίσλ αθφκα θαη ηα ζελάξηα κε αληιίεο ζεξκφηεηαο πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ 

είλαη πην ζπκθέξνλ νηθνλνκηθά απφ ηα πεξηζζφηεξα κε ηξνπνπνίεζε κφλν ηεο κφλσζεο. 

 
Γξάθεκα 33: Γξαθηθή απεηθφληζε ηεο Κ.Π.Α. ρξήζεο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο πνιπθαηνηθίαο (Μ.Θ.Υ.) / 

δψλε Β / έηνο θαηαζθεπήο 1980-2000. 

 

Όκνηα ζπκπεξηθνξά παξνπζηάδνπλ θαη ηα θηήξηα ηεο δψλεο Γ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί ηελ πεξίνδν 

1980-2000, κε ηα ζελάξηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπκβαηηθφ ιέβεηα πεηξειαίνπ θαη ηξνπνπνίεζε ηεο 

κφλσζεο λα βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο πςειήο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο θαη πςεινχ θφζηνπο ζην γξάθεκα, 

ζε ζχγθξηζε κε ηα ζεκεία πνπ αθνξνχλ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο. εκαληηθή είλαη ε 

παξαηήξεζε φηη, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ πνιπθαηνηθηψλ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί πξηλ ην 1980, ε 

πεξηνρή ηνπ θηεξίνπ nZEB θαίλεηαη λα πεξηθιείεη έλα κηθξφηεξν πιήζνο ζεκείσλ θαη κάιηζηα θπξίσο 

ζπζηεκάησλ αληιίαο ζεξκφηεηαο ζε ζρέζε κε ηε δψλε Β. 

Δλδηαθέξνλ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε παξνπζηάδεη ην εκκέζσο ππνινγηδφκελν ρξεκαηνδνηηθφ θελφ 

(financing gap), θαη ζηα δπν πξνεγνχκελα γξαθήκαηα, κεηαμχ ηεο πεξηνρήο βέιηηζηνπ θφζηνπο θαη ηεο 

πεξηνρήο ζεψξεζεο ηνπ θηεξίνπ ζρεδφλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Χο ρξεκαηνδνηηθφ θελφ 

νξίδεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ Κ.Π.Α. ρξήζεο δπν αληαγσληζηηθψλ δεζκψλ επεκβάζεσλ, κε ηε κηα λα 

επηηπγράλεη επίδνζε ζρέζεο ΚΠΑ ρξήζεο – θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή βέιηηζηνπ 

θφζηνπο θαη ηελ άιιε αληηζηνίρσο ζηελ πεξηνρή ζεψξεζεο ηνπ θηεξίνπ nZEB. 

ηελ πεξίπησζε ηεο θιηκαηηθήο δψλεο Β, ην ρξεκαηνδνηηθφ θελφ ππνινγίδεηαη ζηα 180 €/m
2
 πεξίπνπ, 

ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο θιηκαηηθήο δψλεο Γ, ην θελφ απηφ μεπεξλά ην φξην ησλ 220€/m
2
. ε ζρέζε 

επνκέλσο κε ηελ πεξίπησζε ηεο πνιπθαηνηθίαο πξν ηνπ ‟80, παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο ηάμεο άλσ ηνπ 

20% ζην κέγεζνο ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ θελνχ πνπ πξέπεη λα θαιπθζεί ψζηε επεκβάζεηο ηεο θιάζεο nZEB 

λα θαηαζηνχλ ρξεκαηννηθνλνκηθά αληαγσληζηηθέο ησλ αληίζηνηρσλ ηερλνινγηθψλ ζπλδπαζκψλ 

βέιηηζηνπ θφζηνπο. 
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Γξάθεκα 34: Καηαλνκή ησλ βέιηηζησλ ζελαξίσλ (κε βάζε ηελ Κ.Π.Α. ρξήζεο) ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο 

γηα ηελ πεξίπησζε ηεο πνιπθαηνηθίαο (Μ.Θ.Υ.) / δψλε Β &Γ / 1980-2000. 

 

Δμεηάδνληαο ηελ πεξηνρή ησλ βέιηηζησλ νηθνλνκηθά ζελαξίσλ, παξαηεξείηαη φηη ηα ζπζηήκαηα κε 

θπζηθφ αέξην έρνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά εκθάληζεο (79% γηα ηε δψλε Β θαη 71% γηα ηε δψλε Γ). 

Μηθξφηεξα πνζνζηά εκθαλίδνπλ ηα ζπζηήκαηα κε βηνκάδα θαη νη αληιίεο ζεξκφηεηαο, κε ηηο ηειεπηαίεο 

λα είλαη κφλν ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ. Σέινο, θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ πνιπθαηνηθηψλ πνπ έρνπλ 

θαηαζθεπαζζεί πξηλ ην 1980, παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ πιήζνπο ησλ ζελαξίσλ κε αληιία ζεξκφηεηαο 

ζηελ πεξηνρή ηνπ ειάρηζηνπ θφζηνπο γηα ηε δψλε Γ ζε ζχγθξηζε κε ηε δψλε Β, ζε βάξνο ησλ 

ζπζηεκάησλ κε θπζηθφ αέξην. 

Δπηπιένλ, ζηελ ίδηα πεξηνρή ζεκείσλ παξαηεξνχληαη ζελάξηα κε ηξνπνπνίεζε ηεο κφλσζεο ησλ δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ζε πνζνζηφ 87% γηα ηε δψλε Β θαη 93% γηα ηε δψλε Γ, ελψ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 13% 

θαη γηα ηηο δχν δψλεο πξνβιέπεη ηελ χπαξμε ειηαθψλ ζπιιεθηψλ γηα ηεο αλάγθεο ζε ΕΝΥ. Σέινο θαλέλα 

ζελάξην θάησ ηνπ νξίνπ ηνπ ειάρηζηνπ θφζηνπο δελ πεξηιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζηηο 

ππφ εμέηαζε δψλεο. πζηήκαηα κε θηλεηή ζθίαζε, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε πνιπθαηνηθηψλ πνπ 

θαηαζθεπάζζεθαλ πξηλ ην 1980, έρνπλ πνζνζηά εκθάληζεο ηεο ηάμεο ηνπ 40%. 
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Γξάθεκα 35: Καηαλνκή ησλ ζελαξίσλ (κε βάζε ηελ Κ.Π.Α. ρξήζεο) ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο κε 

θαηαλάισζε πξσηνγελνχο θαηαλάισζεο (20-60 kWh/m²έηνο) γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

πνιπθαηνηθίαο (Μ.Θ.Υ.) / δψλε Β &Γ / έηνο θαηαζθεπήο 1980-2000. 

 

ηελ πεξηνρή ηνπ θηεξίνπ ζρεδφλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο παξαηεξείηαη επηθξάηεζε ησλ ζπζηεκάησλ κε 

αληιία ζεξκφηεηαο (πςειψλ θαη ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ). Πξάγκαηη ην πνζνζηφ απηφ είλαη 58% γηα ηε 

δψλε Β θαη ζρεδφλ 100% γηα ηε δψλε Γ. Οη αληιίεο ζεξκφηεηαο πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ εκθαλίδνληαη ζε 

απηήλ ηελ πεξηνρή ζε πνζνζηά 25% θαη 13% αληίζηνηρα γηα ηηο δχν δψλεο. Δηδηθά ζηε δψλε Β 

εκθαλίδνληαη επίζεο φια ηα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία θαηά ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο είλαη ν 

ιέβεηαο ζπκπχθλσζεο θπζηθνχ αεξίνπ (20%), ν ιέβεηαο ζπκπχθλσζεο πεηξειαίνπ (14%), ν ιέβεηαο 

βηνκάδαο (6%) θαη ν ζπκβαηηθφο ιέβεηαο πεηξειαίνπ (3%), ζε αληίζεζε κε ηε δψλε Γ, φπνπ φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ηα φξηα ηεο πεξηνρήο γηα ηελ νπνία νξίδεηαη ην θηήξην nZEB νδεγνχλ ζε έλα πνιχ 

κηθξφηεξν απνδεθηφ πιήζνο ζελαξίσλ (3492 ζην ζχλνιν ηνπο), ην νπνίν απαξηίδεηαη ζρεδφλ εμ 

νινθιήξνπ απφ ζπζηήκαηα κε αληιία ζεξκφηεηαο. 

ηελ πεξηνρή απηή επίζεο παξαηεξνχληαη πςειά πνζνζηά εκθάληζεο επελδχζεσλ πνπ πξνβιέπνπλ 

ηξνπνπνίεζε ζηε κφλσζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηεξίνπ (98,5% γηα ηε δψλε Β θαη ζρεδφλ 100% 

γηα ηε δψλε Γ), αιιά θαη ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ (66% ζηε δψλε Β θαη 98% ζηε δψλε Γ). 

Δπίζεο ζε πνζνζηά ηεο ηάμεο ηνπ 55% εκθαλίδνληαη θαη ειηαθνί ζπιιέθηεο γηα ΕΝΥ θαη ζηηο δχν δψλεο, 

ελψ ηα ζπζηήκαηα θηλεηήο ζθίαζεο έρνπλ ηζνξξνπεκέλε ζπκπεξηθνξά, κε πνζνζηά εκθάληζεο θνληά ζην 

50% θαη ζηηο δχν δψλεο. 
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πγθεληξσηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πεξίπησζε ηεο πνιπθαηνηθίαο κε Μ.Θ.Υ. 

Με βάζε ηα φζα αλαιχζεθαλ αλσηέξσ, έλα γεληθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ηφζν 

βάζε ηεο Δληφθνπ Πεξηφδνπ Απνπιεξσκήο φζν θαη βάζε ηεο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο ηνπ θφζηνπο 

Υξήζεο, είλαη φηη απφ ηελ πιεπξά ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο επέλδπζεο θαη ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ 

θφζηνπο, ηα ζπζηήκαηα κε ιέβεηα ζπκπχθλσζεο θπζηθνχ αεξίνπ εκθαλίδνπλ ηε βέιηηζηε ζπκπεξηθνξά, 

κε ηα ζπζηήκαηα κε ιέβεηα ζπκπχθλσζεο πεηξειαίνπ λα αθνινπζνχλ κε κηθξέο δηαθνξέο είηε φηαλ 

αθνξνχλ κεκνλσκέλεο επεκβάζεηο ή φηαλ είλαη κέξνο δεζκίδαο επεκβάζεσλ. Απφ ηελ άιιε, αλ ν ζηφρνο 

ζηξαθεί πξνο ηελ κείσζε ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηνπ θηεξίνπ πιεζηάδνληαο 

ηηο θαηαλαιψζεηο ελφο θηεξίνπ ζρεδφλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο, ηφηε σο βέιηηζηεο ιχζεηο εκθαλίδνληαη 

θπξίσο ζπζηήκαηα κε αληιίεο ζεξκφηεηαο, νη νπνίεο θαηά θχξην ιφγν είλαη ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ. 

Δπίζεο, ζηα ζπζηήκαηα πνπ πξνζεγγίδνπλ ηελ πεξηνρή ηνπ θηεξίνπ ζρεδφλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο, 

εκθαλίδνληαη ζε κεγάια πνζνζηά θαη εγθαηαζηάζεηο θσηνβνιηατθψλ, θάηη πνπ δελ ζπλαληάηαη θαζφινπ 

ζηηο πεξηνρέο βέιηηζηνπ θφζηνπο. Όπσο ζα αλαιπζεί θαη ζηε ζπλέρεηα, φηαλ ζα παξνπζηαζζνχλ ηα λέθε 

θάζε ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο ρσξηζηά, απηφ ην θαηλφκελν νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ επηθξάηεζε 

ησλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο ηνπ γξαθήκαηνο θφζηνπο ρξήζεο – θαηαλάισζεο 

πξσηνγελνχο ελέξγεηαο, νη νπνίεο ελ γέλεη επηηξέπνπλ ηκήκα ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

ηα θσηνβνιηατθά λα αμηνπνηεζεί γηα ςχμε-ζέξκαλζε, νδεγψληαο ζε κηθξέο κεηψζεηο ηεο εηήζηαο 

πξσηνγελνχο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεη ην θηήξην. Απφ ηελ άιιε, ζε ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ σο 

ελεξγεηαθή πεγή θάπνηα άιιεο κνξθήο ελέξγεηαο (θαχζηκν), ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηα 

θσηνβνιηατθά κπνξεί λα αμηνπνηεζεί κφλν γηα ηελ θάιπςε ησλ ινηπψλ ειεθηξηθψλ θαηαλαιψζεσλ ησλ 

θηεξίσλ (π.ρ. βνεζεηηθέο θαηαλαιψζεηο), αθνχ ζχκθσλα κε ην λέν πξφγξακκα ελεξγεηαθνχ 

ζπκςεθηζκνχ ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθά (net metering), ν παξαγσγφο δελ έρεη 

δηθαίσκα πψιεζεο ηεο ηπρφλ επηπιένλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ πξνζθέξεη εηεζίσο ζην δίθηπν πέξαλ 

απηήο πνπ θαηαλαιψλεη. Καηά ζπλέπεηα, ε εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζε ζπζηήκαηα πνπ δελ 

πεξηιακβάλνπλ αληιίεο ζεξκφηεηαο νδεγεί ζε επελδχζεηο πςεινχ θφζηνπο θαη κηθξήο απφδνζεο ιφγσ 

ηεο ζρεηηθά κεησκέλεο εμνηθνλφκεζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο. 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνιπθαηνηθηώλ θαηαζθεπήο πξηλ ην 1980, ε απνδνηηθφηεξε απφ επελδπηηθήο 

πιεπξάο αλαβάζκηζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο ελφο θηεξίνπ είλαη ε απιή αληηθαηάζηαζε ηεο 

πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο (ζπκβαηηθφο ιέβεηαο πεηξειαίνπ θαη ειεθηξηθφο ζεξκνζίθσλαο γηα ην ΕΝΥ) 

κε ιέβεηα ζπκπχθλσζεο θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επελδχζεηο πνπ ζα 

απνζβεζζνχλ πιήξσο ζε πεξίπνπ 6 έηε γηα ηε θιηκαηηθή δψλε Β θαη ζε ιηγφηεξα απφ 4 έηε γηα ηε δψλε 

Γ, ελψ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε εμνηθνλνκήζεηο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηεο ηάμεο ηνπ 25%-30% γηα 

θηήξηα ηεο δψλεο Β θαη κεγαιχηεξεο (~40%) γηα θηήξηα ηεο δψλεο Γ. Παξαπιήζηεο ηηκέο κε ειαθξά 

κεγαιχηεξεο πεξηφδνπο απνπιεξσκήο εκθαλίδνπλ ηα ζελάξηα κε ιέβεηα ζπκπχθλσζεο πεηξειαίνπ. Ζ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο κε έλα ζχζηεκα πςειφηεξεο απφδνζεο θαη κε ζχγρξνλνπο 

απηνκαηηζκνχο ππεξηεξεί ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο έλαληη ηεο δηαηήξεζεο ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο 

θαη ηεο βειηίσζεο ηεο ζεξκηθήο κφλσζεο ηνπ θηεξίνπ. Παξφια απηά, ε πεξαηηέξσ κείσζε ησλ 

ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο πνιπθαηνηθίαο θαη κε ζηφρν πξνο έλα θηήξην ζρεδφλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο 

πξνυπνζέηεη ηε βειηίσζε ηεο ζεξκνκφλσζεο ζε ζπλδπαζκφ κε νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην ζχζηεκα 

παξαγσγήο ζέξκαλζεο/ ΕΝΥ. 

ηηο πνιπθαηνηθίεο πνπ θαηαζθεπάζζεθαλ ηελ πεξίνδν 1980-2000, ηα πινπνηήζηκα ζελάξηα 

ηξνπνπνίεζεο ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο ςχμεο-ζέξκαλζεο-ΕΝΥ πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ 

ηνπ βέιηηζηνπ θφζηνπο είλαη ζαθψο ιηγφηεξα ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ειηθηαθή θιάζε, αλ θαη ηα 

βαζηθά ζελάξηα αληηθαηάζηαζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ιέβεηα πεηξειαίνπ κε ιέβεηεο ζπκπχθλσζεο θπζηθνχ 

αεξίνπ ή πεηξειαίνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ησλ βέιηηζησλ επελδχζεσλ. Σα 

ζελάξηα κε ηξνπνπνίεζε ηεο κφλσζεο πιεηνςεθνχλ θαη ζηηο δχν θιηκαηηθέο δψλεο πνπ εμεηάζζεθαλ, αλ 

θαη είλαη ειαθξψο ιηγφηεξα ζε ζρέζε κε ηελ θαηεγνξία ησλ πνιπθαηνηθηψλ πνπ θαηαζθεπάζζεθαλ πξηλ 

ην 1980. Δπίζεο, ζεκαληηθή είλαη ε έιιεηςε ζπζηεκάησλ πνπ λα απνζβέλνληαη ζε ιηγφηεξν απφ 15 έηε 

ζηελ πεξηνρή ηνπ nZEB γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή θαηεγνξία. 



ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΣΜΟΚΙΝΗΣΗΡΩΝ & ΛΕΒΗΣΩΝ – ΣΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ – Ε.Μ.Π. 
Μελζτθ ςφγκριςθσ τεχνο-οικονομικών αποτελεςμάτων διαφόρων ενεργειακών παρεμβάςεων ςε κτιρια του ελλθνικοφ δυναμικοφ 
 

ελίδα 51 από 56 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε κεγαιχηεξε δηείζδπζε ζελαξίσλ κε αληιία ζεξκφηεηαο ρακειψλ 

ζεξκνθξαζηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ειάρηζηνπ θφζηνπο γηα ηε δψλε Γ ζε ζχγθξηζε κε ηε δψλε Β. Σα 

κεγαιχηεξα επίπεδα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ νθείινληαη ζηηο δπζκελέζηεξεο θιηκαηνινγηθέο 

ζπλζήθεο ηεο δψλεο Γ θάλνπλ απνδνηηθφηεξε ηελ επέλδπζε γηα κία ιχζε κε πςειφ αξρηθφ θφζηνο, παξά 

ηε ζρεηηθή αχμεζε ηεο εγθαηαζηεκέλεο ηζρχνο πνπ απαηηείηαη ζε κία ηέηνηα πνιπθαηνηθία ζε ζχγθξηζε 

κε κία αληίζηνηρε ζηε δψλε Β. Σν ίδην ζπκπέξαζκα επεθηείλεηαη ζε νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε απαηηεί 

πςειφ θφζηνο επέλδπζεο, φπσο π.ρ. ην θέιπθνο ή ε θηλεηή ζθίαζε. 

Καη ζηελ πεξίπησζε ηεο πνιπθαηνηθίαο, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνζέγγηζε ηεο πεξηνρήο ηνπ θηεξίνπ 

nZEB ζα δηαδξακαηίζνπλ ηα θίλεηξα πνπ πξέπεη λα δνζνχλ γηα ηελ θάιπςε (πιήξε ή κεξηθή) ηνπ 

ρξεκαηνδνηηθνχ θελνχ πνπ εληνπίδεηαη θαη θπκαίλεηαη κεηαμχ 140 θαη 220 €/m
2
 θαηά πεξίπησζε. 

Όζνλ αθνξά ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε (θηλεηή ζθίαζε), ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη φηη ζε φιεο ηηο δψλεο 

θαη αλεμαξηήησο πεξηφδνπ θαηαζθεπήο ηεο πνιπθαηνηθίαο έρεη πεξίπνπ ίζα πνζνζηά εκθάληζεο, θάηη πνπ 

φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ κνλνθαηνηθηψλ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θηλεηή ζθίαζε έρεη πνιχ 

κηθξή επίδξαζε ηφζν ζε επίπεδν εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο φζν θαη ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν. 

Σέινο, ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη ε αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ δίλεη πάληα 

ιχζεηο κηθξφηεξεο θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε κηθξφηεξν ζπλνιηθφ θφζηνο 

γηα ηελ δηάξθεηα επέλδπζεο ή αληίζηνηρα κηθξφηεξε έληνθν πεξίνδν απνπιεξσκήο. Ζ παξαηήξεζε απηή 

είλαη εκθαλήο ζηα δηαγξάκκαηα πνπ παξαηίζεληαη ζηελ παξνχζα κειέηε απφ ηα έληνλα ζεκεία πνπ 

απνηππψλνπλ ηα ζελάξηα απιήο αληηθαηάζηαζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο κε ζχζηεκα 

άιιεο ηερλνινγίαο, ηα νπνία φπσο ήδε αλαθέξζεθε εκθαλίδνπλ κία ηάζε πξνο ηελ θάησ θαη δεμηά 

πιεπξά ηνπ λέθνπο ζεκείσλ (πεξηνρή ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη βέιηηζηνπ θφζηνπο), φζν 

θηλνχκαζηε απφ ηελ θαηεγνξία απηνκαηηζκψλ Γ πξνο ηελ θαηεγνξία Α (βι. θαη ζει. 8 γηα ηνλ νξηζκφ 

ησλ θαηεγνξηψλ απηνκαηηζκνχ θαηά ΚΔΝΑΚ). 
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Αλάιπζε ηππηθνύ λέθνπο ζεκείσλ 

ην παξαθάησ Γξάθεκα 36 απεηθνλίδεηαη ε θαηά ζχζηεκα ζέξκαλζεο αλάιπζε ηνπ λέθνπο ζεκείσλ γηα 

ην νιηθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ησλ δπλαηψλ ηξνπνπνηήζεσλ γηα κία κνλνθαηνηθία ζηελ θιηκαηηθή 

δψλε Β θαη κε έηνο θαηαζθεπήο πξηλ ην 1980. Ζ ζχλζεζε ησλ γξαθεκάησλ απηψλ δίλεη ην ζπλνιηθφ 

γξάθεκα 13 πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζειίδα 31. Οη ρξσκαηηθνί θσδηθνί ζπλάδνπλ κε ηνλ Πίλαθα 10. 

  

  

  
Γξάθεκα 36: Παξάδεηγκα αλάιπζεο ηνπ λέθνπο ζεκείσλ αλά ζχζηεκα ζέξκαλζεο γηα ηελ πεξίπησζε 

ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ππνινγηζκνχ ζε κνλνθαηνηθία / δψλε Β / έηνο θαηαζθεπήο πξν 

ηνπ „80. 

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη, φπσο πξναλαθέξζεθε, φηη εμαηξνπκέλσλ ησλ λεθψλ πνπ αθνξνχλ ηηο αληιίεο 

ζεξκφηεηαο (καχξα γηα ηηο αληιίεο ρακειψλ/πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαη γθξη γηα ηηο γεσζεξκηθέο), ηα 



ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΣΜΟΚΙΝΗΣΗΡΩΝ & ΛΕΒΗΣΩΝ – ΣΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ – Ε.Μ.Π. 
Μελζτθ ςφγκριςθσ τεχνο-οικονομικών αποτελεςμάτων διαφόρων ενεργειακών παρεμβάςεων ςε κτιρια του ελλθνικοφ δυναμικοφ 
 

ελίδα 53 από 56 

ππφινηπα λέθε παξνπζηάδνπλ κία κνξθή «πεηάινπ», νξηνζεηψληαο δχν πεξηνρέο ζεκείσλ, ηε κία 

ειαθξψο αξηζηεξφηεξα θαη αξθεηά ςειφηεξα ηεο άιιεο. Όπσο δηαπηζηψζεθε, νη δχν πεξηνρέο απηέο 

δηαρσξίδνπλ ηα ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ ή δελ έρνπλ εγθαηαζηάζεηο θσηνβνιηατθψλ. Σα ζπζηήκαηα κε 

θσηνβνιηατθά έρνπλ αξθεηά απμεκέλν ζπλνιηθφ θφζηνο επέλδπζεο (αλεγκέλν παξφλ) ζε ζρέζε κε ηα 

αληίζηνηρα ηνπο ρσξίο, γηα φια ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο, ρσξίο απφ ηελ άιιε λα νδεγνχλ ζε ζεκαληηθέο 

κεηψζεηο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην λέν πξφγξακκα 

ελεξγεηαθνχ ζπκςεθηζκνχ (net metering), ζχκθσλα κε ην νπνίν θάζε παξαγσγφο κπνξεί λα πνπιήζεη 

ζηνλ πάξνρν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ελέξγεηα ην πνιχ ίζε κε απηή πνπ θαηαλαιψλεη εηεζίσο, θαιχπηνληαο 

νπζηαζηηθά ηηο ίδηεο ηηο ελεξγεηαθέο ηνπ αλάγθεο ζε ειεθηξηζκφ. Απηφ νδεγεί ζηελ εκθαλή δηάθξηζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ κε θσηνβνιηατθά πξνο ηηο πεξηνρέο πςειφηεξνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο γηα ηα 

ζπζηήκαηα πνπ δελ εθκεηαιιεχνληαη ειεθηξηζκφ γηα ζέξκαλζε. Αληίζεηα, ηα ζπζηήκαηα κε αληιίεο 

ζεξκφηεηαο κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ ζπλνιηθή εηήζηα παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηα 

θσηνβνιηατθά, ζπλεηζθέξνληαο ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ θηεξίνπ γηα ςχμε-ζέξκαλζε. 

Σέινο, απφ ηα γξαθήκαηα απηά είλαη εκθαλέο φηη πνιιέο πεξηνρέο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ 

ζέξκαλζεο αιιεινεπηθαιχπηνληαη. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ επηιέρζεθε λα ζπκπεξηιεθζεί κία ηππηθή 

αλάιπζε ηνπ λέθνπο ζεκείσλ αλά ζχζηεκα ζέξκαλζεο, θαζψο ζηα ζπγθεληξσηηθά γξαθήκαηα, πνιιέο 

πεξηνρέο δελ είλαη επδηάθξηηεο ιφγσ ηεο κεγάιεο ζπγθέληξσζεο ζεκείσλ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ 

(άξα θαη ρξσκάησλ). 
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Αλάιπζε ζηηο ηέζζεξηο θιηκαηηθέο δώλεο 

  

  
Γξάθεκα 37: Γξαθηθέο απεηθνλίζεηο ηεο εληφθνπ πεξηφδνπ απνπιεξσκήο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

πνιπθαηνηθίαο (Μ.Θ.Υ.) / δψλε Α-Β-Γ-Γ / έηνο θαηαζθεπήο πξν ηνπ „80. 

Σα παξαπάλσ γξαθήκαηα δείρλνπλ ηα λέθε ησλ ζεκείσλ ησλ δηαθφξσλ ηξνπνπνηήζεσλ ζην ελεξγεηαθφ 

ζχζηεκα κηαο πνιπθαηνηθίαο κε κε ζεξκαηλφκελν ρψξν ζην ηζφγεην θαη έηνο θαηαζθεπήο πξηλ ην 1980 

γηα ηηο ηέζζεξηο θιηκαηηθέο δψλεο (Α, Β, Γ θαη Γ). 

Καη ζηα ηέζζεξα γξαθήκαηα είλαη εκθαλείο νη παξαηεξήζεηο πνπ έρνπλ ήδε δηαηππσζεί ζηηο 

πξνεγνχκελεο ελφηεηεο θαη αθνξνχζαλ απνθιεηζηηθά  ηηο θιηκαηηθέο δψλεο Β θαη Γ.  

πγθεθξηκέλα, ηα ζπζηήκαηα κε ηε κηθξφηεξε πεξίνδν απνπιεξσκήο είλαη ζπζηήκαηα κε ιέβεηα 

ζπκπχθλσζεο θπζηθνχ αεξίνπ, ελψ ν ιέβεηαο ζπκπχθλσζεο πεηξειαίνπ βξίζθεηαη ζε ειαθξψο 

κεγαιχηεξεο ηηκέο. ε θάζε πεξίπησζε, επελδχζεηο αληηθαηάζηαζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ιέβεηα πεηξειαίνπ 

κε ιέβεηα κίαο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο είλαη απνδνηηθφηεξεο απφ ηελ απιή αλαβάζκηζε ηεο 

ζεξκνκφλσζεο, ελψ ηαπηφρξνλα νδεγνχλ θαη ζε ζεκαληηθά κηθξφηεξεο ελεξγεηαθέο θαηαλαιψζεηο ηεο 

πνιπθαηνηθίαο. Οη αληιίεο ζεξκφηεηαο βξίζθνληαη θάησ απφ ην φξην ησλ 15 εηψλ πνπ ηέζεθε γηα ηελ 

πεξίνδν απνπιεξσκήο κφλν γηα ηηο δψλεο Γ θαη Γ, απνηειψληαο ελ γέλεη κία πην αθξηβή ιχζε ε νπνία 

φκσο θπξηαξρεί ζηελ πεξηνρή κηθξψλ θαηαλαιψζεσλ (ζηα φξηα ηνπ nZEB). Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη 

ε πεξίπησζε ηεο ηειεζέξκαλζεο (ξνδ ζεκεία), ε νπνία γηα ηε δψλε Γ θαίλεηαη λα θαηαιακβάλεη ηελ 

πεξηνρή κηθξψλ πεξηφδσλ απνπιεξσκήο αιιά θαη κηθξψλ θαηαλαιψζεσλ πξσηνγελνχο ελέξγεηαο. 

εκαληηθφ, επίζεο, λα αλαθεξζεί φηη ζηελ πεξηνρή ησλ βέιηηζησλ νηθνλνκηθά ζελαξίσλ (απφζβεζε ζε 

ιηγφηεξα απφ 15 έηε), ην πιήζνο ησλ ζελαξίσλ απμάλεη θαζψο κεηαβαίλνπκε ζε δψλεο δπζκελέζηεξσλ 

θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, θάηη πνπ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηα κεγαιχηεξα αλακελφκελα επίπεδα θέξδνπο 

ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ δπλεηηθψλ ελεξγεηαθψλ εμνηθνλνκήζεσλ ησλ θηεξίσλ ζηηο δψλεο απηέο. 

Σαπηφρξνλα φκσο, παξαηεξείηαη θαη ε κείσζε ησλ ζελαξίσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ nZEB, κε ηε δψλε Γ 
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εηδηθά λα κελ εκθαλίδεη θακία ηξνπνπνίεζε πνπ λα βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ πνπ έρνπλ ηεζεί θαηά ηε 

ζεψξεζή ηνπ (20-60 kWh/m²έηνο). 

 
Γξάθεκα 38: Καηαλνκή ησλ βέιηηζησλ ζελαξίσλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο κε έληνθν πεξίνδν 

απνπιεξσκήο <15 έηε γηα ηελ πεξίπησζε ηεο πνιπθαηνηθίαο (Μ.Θ.Υ.) / δψλε Α-Β-Γ-Γ / 

έηνο θαηαζθεπήο πξν ηνπ „80. 

Σν πξνεγνχκελν γξάθεκα πεξηιακβάλεη ηελ θαηαλνκή ησλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ πεξηνρή ησλ 

βέιηηζησλ επελδχζεσλ (PBP) γηα ηηο ηέζζεξηο θιηκαηηθέο δψλεο θαη θαηαδεηθλχεη ηα φζα ήδε 

αλαθέξζεθαλ: Καζψο κεηαβαίλνπκε απφ ηε δψλε Α πξνο ηε δψλε Γ παξαηεξείηαη κείσζε ηεο βαξχηεηαο 

ηεο ιχζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ πνζνζηψλ εκθάληζεο αληιηψλ ζεξκφηεηαο 

(πςειψλ αιιά θαη ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ), θάλνληαο ηηο ηειεπηαίεο θπξίαξρεο ιχζεηο. Μείσζε 

παξαηεξείηαη θαη ζηα πνζνζηά εκθάληζεο ηεο βηνκάδαο θαη ηνπ ιέβεηα ζπκπχθλσζεο πεηξειαίνπ, ελψ 

ζελάξηα κε δηαηήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ ιέβεηα θαη ηξνπνπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο κε δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο (π.ρ. ζεξκνκφλσζε) απμάλνληαη, αλ θαη πάληα απνηεινχλ ηε ιχζε κε ηα κηθξφηεξα πνζνζηά 

εκθάληζεο. Σα παξαπάλσ ζπλάδνπλ κε ηελ παξαηήξεζε φηη ην απμεκέλν δπλακηθφ πνπ έρεη ε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηηο δψλεο απηέο (Γ&Γ) κπνξεί λα κεηαβάιιεη ηελ θαηαλνκή ησλ δπλαηψλ 

αλαβαζκίζεσλ πνπ επηθξαηεί ζηελ πεξηνρή ησλ βέιηηζησλ νηθνλνκηθά επελδχζεσλ, επηηξέπνληαο ζε 

ιχζεηο πςειφηεξνπ αξρηθνχ θφζηνπο λα πιεηνςεθνχλ ζηελ πεξηνρή ησλ βέιηηζησλ νηθνλνκηθά 

ζελαξίσλ.  
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Γεληθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο πεξηπηώζεηο θηεξίνπ κνλνθαηνηθίαο & πνιπθαηνηθίαο 

ε γεληθέο γξακκέο, ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε νδεγεί ζην γεληθφ ζπκπέξαζκα φηη ε νπνηαδήπνηε 

ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε (κηθξήο ή κεγάιεο θιίκαθαο) ελφο ηππηθνχ θηεξίνπ ζηελ Διιάδα πξέπεη λα 

ζπλδπαζζεί κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο-ζέξκαλζεο απφ ζπζηήκαηα 

πςειφηεξσλ βαζκψλ απφδνζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ απηνκαηηζκνχ. 

Δπίζεο, ε βειηίσζε ηεο ζεξκνκφλσζεο ελφο θηεξίνπ είλαη έλαο επηπιένλ ζεκαληηθφο παξάγνληαο, ν 

νπνίνο φκσο απφ κφλνο ηνπ δελ επαξθεί γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ ζε επίπεδν 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο αιιά θαη απφδνζεο ηεο επέλδπζεο. 

Όπσο παξνπζηάζηεθε, ε αληηθαηάζηαζε κίαο ηππηθήο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο κε ζπκβαηηθφ ιέβεηα 

πεηξειαίνπ απφ ιέβεηα ζπκπχθλσζεο θπζηθνχ αεξίνπ ή πεηξειαίνπ κπνξεί λα απνζβεζζεί ζε κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα, αθφκα θαη < 4έηε, ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ηνπ 

θηεξίνπ. πλδπαζκνί κε ειηαθά γηα ηελ παξαγσγή ΕΝΥ ή ε εγθαηάζηαζε θηλεηήο ζθίαζεο κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε αθφκα πην απνδνηηθά ζπζηήκαηα, ρσξίο φκσο λα απνηεινχλ αλαγθαία πξνυπφζεζε. 

Σα ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε αληιία ζεξκφηεηαο απφ ηελ άιιε, έρνπλ ζεκαληηθά απμεκέλν θφζηνο, 

νδεγνχλ φκσο ζε πνιχ ζεκαληηθέο κεηψζεηο ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηνπ θηεξίνπ, ελψ θαίλεηαη λα 

απνηεινχλ ηελ κνλαδηθή ιχζε γηα επίηεπμε επηπέδσλ θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ζηε πεξηνρή 

ζεψξεζεο ηνπ θηεξίνπ σο nZEB.  

Αλ θαη ε νξζή πξαθηηθή ζα ήηαλ ε εθηεηακέλε αλαβάζκηζε ηνπ θηεξίνπ (ξηδηθή αλαθαίληζε), πηζαλψο 

πεξηνξηζκέλνη νηθνλνκηθνί πφξνη, ξεπζηφ επελδπηηθφ πεξηβάιινλ ή επέθηαζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ηεο 

ζπλνιηθήο αλαβάζκηζεο ζε βάζνο ρξφλνπ, ίζσο επηβάινπλ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξάζεσλ. Ζ 

πξψηε ρξνληθά αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο κε ζχγρξνλα ζπζηήκαηα κεηαβαιιφκελνπ 

θνξηίνπ δελ αθπξψλεη νπνηαδήπνηε κειινληηθά ζρέδηα αλαβάζκηζεο ελψ κεγηζηνπνηεί ηα νηθνλνκηθά 

νθέιε γηα ηνλ ρξήζηε ζε θάζε πεξίπησζε. 

Σέινο, ε θάιπςε ησλ πξναπαηηνχκελσλ ζπλζεθψλ γηα λα κπνξέζεη έλα θηήξην λα ραξαθηεξηζζεί σο 

θηήξην ζρεδφλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο, ζα πξέπεη φπσο θαηαδείρζεθε λα ππάξμνπλ επηπξφζζεηεο 

ηξνπνπνηήζεηο, φπσο ι.ρ. βειηίσζε ηεο ζεξκνκφλσζεο (θέιπθνο, θνπθψκαηα θηι), ή ε εγθαηάζηαζε 

θσηνβνιηατθψλ. Ζ ηειεπηαία πεξίπησζε (θσηνβνιηατθά), αλ θαη θαίλεηαη λα απμάλεη ζεκαληηθά ηελ 

Καζαξή Παξνχζα Αμία ηνπ νιηθνχ θφζηνπο επέλδπζεο, δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ ζηφρνπ ηνπ nZEB, θαζψο ζπλδπαδφκελε κε ηε ιχζε ηεο αληιίαο ζεξκφηεηαο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη 

ζηελ κείσζε ηεο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο ελφο θηεξίνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ςχμε ή ηελ ζέξκαλζε 

ηνπ. 

εκαληηθφ ξφιν φκσο ζηελ πξνζέγγηζε ηεο πεξηνρήο ηνπ θηεξίνπ nZEB ζα δηαδξακαηίζνπλ ηα θίλεηξα 

πνπ πξέπεη λα δνζνχλ γηα ηελ θάιπςε (πιήξε ή κεξηθή) ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ θελνχ πνπ εληνπίδεηαη ζε 

θάζε πεξίπησζε θαη θπκαίλεηαη κεηαμχ 120 θαη 250 €/m
2
 θαηά πεξίπησζε. 

Οινθιεξψλνληαο ζεσξείηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη ηα νηθνλνκηθά φξηα πνπ ηέζεθαλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε γηα ηηο πεξηνρέο βέιηηζησλ νηθνλνκηθά ζελαξίσλ (Cost Optimal) θαη nΕΔΒ 

εθιέρζεθαλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνπ εχξνπο πεξηπηψζεσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ν κέγηζηνο δπλαηφο αξηζκφο δηαθνξεηηθψλ κέηξσλ αλαβάζκηζεο ζηηο 

πεξηνρέο απηέο. Γηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, φπσο απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έθζεζε “Towards nearly 

Zero Energy Buildings” ηεο E.E. πξνβιέπνπλ ηελ αλάιπζε ζε πην ζηελέο πεξηνρέο ελέξγεηαο θαη θφζηνπο, 

νδεγψληαο ζε πην ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα (φπσο π.ρ. θαηά θχξην ιφγν ζπζηήκαηα κε αληιίεο 

ζεξκφηεηαο θαη θσηνβνιηατθά).  

Δπηπιένλ, εηδηθά γηα ηελ ελεξγεηαθή νξηνζέηεζε ηεο πεξηνρήο ηνπ nZEB, απηφ πνπ απνδεηθλχεηαη απφ 

ηελ παξνχζα κειέηε είλαη φηη είλαη απαξαίηεηνο ν νξηζκφο ησλ νξίσλ κε δπλακηθφ ηξφπν αλάινγα κε ηελ 

θιηκαηηθή δψλε, φπσο άιισζηε γίλεηαη θαη ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θηεξίσλ ζε ελεξγεηαθέο θιάζεηο 

θαηά Κ.Δλ.Α.Κ. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, πην ειαζηηθά φξηα ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ηεζεί γηα ηε δψλε Γ, 

επηηξέπνληαο ηελ έληαμε πεξηζζφηεξσλ ζελαξίσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ nZEB. 


