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Δλεξγεηαθό ηζνδύγην ηεο ρώξα καο 

Έτοσ 1980 

Έτοσ 2005 

 πλνιηθή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε 

(2010) 19 Μtoe (πεξίπνπ 220 TWh) 

 

 ρεδόλ δηπιαζηαζκόο ηεο 

ελεξγεηαθήο δήηεζεο ηα ηειεπηαία  

25 - 30 ρξόληα 

 

 Δηήζηα αύμεζε  4 - 6% ηα ηειεπηαία  

20 ρξόληα 

 

 65% εμάξηεζε από ην πεηξέιαην 

Πηγή: ΥΠΑΝ 



Δλεξγεηαθά ζηνηρεία ζην νηθηαθό ηνκέα 

65% 

7% 

7% 
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Θέξκαλζε 

Θέξκαλζε δλρ 

Μαγείξεκα 

Ηιεθηξηθέο ζπζθεπέο 

34% 

42% 

6% 

18% 

Ηιεθηξηζκόο Πεηξέιαην 

Φπζηθό αέξην Άιιεο πεγέο 
Καηαλνκή αλά δξαζηεξηόηεηα 

Καηαλνκή αλά πεγή ελέξγεηαο 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 



  Ο νηθηαθόο ηνκέαο απνξξνθά ην 1/3 ηεο ζπλνιηθήο  

      θαηαλαιηζθόκελεο ελέξγεηαο  

  Σν νηθηαθό απόζεκα απνηειείηαη, πεξίπνπ, από 2.500.000 κνλνθαηνηθίεο  

      θαη  από 300.000 πνιπθαηνηθίεο 

  Πάλσ από 65% ησλ θηηξίσλ είλαη ρσξίο κόλσζε, θηηζκέλα  

     πξηλ ην 1980 

  Πεξίπνπ ηα 2/3 ησλ κνλνθαηνηθηώλ δελ δηαζέηνπλ θεληξηθή ζέξκαλζε 

  35% ησλ ιεβεηνζηαζίσλ είλαη παιηά, ρακειήο απόδνζεο θαη  

      πεξηνξηζκέλεο αληνρήο  

  Μόλν ην 1/3 ηνπ πθηζηακέλνπ ζπλδπαζκνύ ιέβεηα - θαπζηήξα είλαη  

      ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε κε δπλαηόηεηεο θαιήο ξύζκηζεο θαη  

      απόδνζεο (ηεξνύλ ηηο βαζηθέο πξνδηαγξαθέο) 

  Πεξίπνπ 60% ησλ θεληξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο έρνπλ  

      αλεπαξθή ζπληήξεζε, κε πνηνηηθή ξύζκηζε θαη πεξηνξηζκέλε  

      ελεξγεηαθή απόδνζε  

Μεξηθέο παξαδνρέο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 



Η ελεξγεηαθή ρξήζε ησλ θηηξίσλ ζηε ρώξα καο είλαη 

αλνξζόδνμε, ρακειήο απόδνζεο θαη ζπάηαιεο 

δηαρείξηζεο 

Μεξηθά από ηα βαζηθά αίηηα: 

• Έιιεηςε εζληθνύ ελεξγεηαθνύ ζρεδηαζκνύ 

• Αλύπαξθηα θίλεηξα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο 

• ρεδηαζκόο θαη θαηαζθεπή θηηξίσλ ρσξίο ελεξγεηαθό πξνζαλαηνιηζκό 

• Κηίξηα κε πςειέο ζεξκηθέο απώιεηεο ιόγν πεξηνξηζκέλεο κόλσζεο θειύθνπο  

• Δγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο ρσξίο ζρεδηαζκό  

• Δπηινγέο ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο ρσξίο δηαζηαζηνιόγεζε 

• Αλεπαξθή ζπληήξεζε θαη ξύζκηζε εγθαηαζηάζεσλ  

• Αδπλακίεο δηείζδπζεο θαη εθαξκνγήο λέσλ ηερλνινγηώλ 

• Βαζηθέο ειιείςεηο ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνύ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ 

• Τπνβαζκηζκέλνο ν ξόινο ηνπ κεραληθνύ 

• Έιιεηςε επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

• Υακειή ελεξγεηαθή «παηδία» θαη «ζπκπεξηθνξά» θαηαλαισηή 



10% μεγαλφτερη ιςχφσ Μεγαλφτερη ιςχφσ 
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Σν ζεκείν ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα 

πξέπεη λα επξίζθεηαη εληόο ηεο 

πεξηνρήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαπζηήξα 
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σζηόο ζπλδπαζκόο θαπζηήξα ιέβεηα 



Ωθέιηκε  απνδηδόκελε 

Ιζρύο, Qout 

Πξνζαγόκελε ηζρύο 

Ιζρύο, Qin 

qf, κs 

κr 

qg,κg 

Απώιεηεο 

θαπζαεξίσλ, Qg 

Θεξκηθέο απώιεηεο  αθηηλνβνιίαο 

θαη κεηαθνξάο, Ql 

ρεκαηηθή δηάηαμε ππνινγηζκνύ βαζκνύ απόδνζεο ιέβεηα  

Βαθμός απόδοζης Qin = πποζαγόμενη ιζσύρ  

q  = παποσή καςζίμος  

H = θεπμογόνορ δύναμη καςζίμος  

Qout = ωθέλιμορ αποδιδόμενη ιζσύρ  

qf = παποσή νεπού θέπμανζηρ 

θf = θεπμοκπαζία νεπού πποζαγωγήρ 

θr= θεπμοκπαζία νεπού επιζηποθήρ 

Qa = απώλειερ καςζαεπίων 

qg = ποή καςζαεπίων  

θg = θεπμοκπαζία καςζαεπίων 

θa = θεπμοκπαζία αέπα 

(πεπιβάλλονηορ) 

Ql = απώλειερ ακηινοβολίαρ και 

μεηαθοπάρ 

U  = U-ηιμή μόνωζηρ λέβηηα 

Α = επιθάνεια πεπιβλήμαηορ λέβηηα 

Δθ = διαθοπά θεπμοκπαζίαρ μεηαξύ 

νεπού λέβηηα – αέπα πεπιβάλλονηορ 



Τπνινγηζκόο απώιεηαο θαπζαεξίσλ 

Qg = Απϊλειεσ καυςαερίων, % 
κg = Θερμοκραςία καυςαερίων 
κa = Θερμοκραςία αζρα καφςθσ (λεβθτοςταςίου), oC 
CO2  = Περιεκτικότθτα  διοξειδίου του άνκρακα ςτα καυςαζρια, % 
O2  = Περιεκτικότθτα οξυγόνου ςτα καυςαζρια, % 
A1, A2,  B   =  Διάφορεσ ςτακερζσ ςφμφωνα με το παρακάτω πίνακα 
 
   Φυςικό αζριο   Φωταζριο           Υγραζριο                  Πετρζλαιο 

   A1  0.37   0.35   0.42  0.50 

   A2  0.66   0.63   0.63  0.68 

   B  0.009  0.011   0.008  0.007 

                               Qg =  (κg - κa) *              + B          %  (μζτρθςθ CO2) 
A1 

CO2 

                                Qg = (κg - κa)*                  + B      %  (μζτρθςθ  O2) 
  A2  

  21 - O2 



Ννκόγξακκα ππνινγηζκνύ απώιεηαο θαπζαεξίσλ  
ζπλαξηήζεη ηνπ CO2 θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο  
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Πεξίζζεηα αέξα ι - CO2 ζπλαξηήζεη ηνπ O2 

Πεξίζζεηα αέξα ,ι: 



1. Απλές παρεμβάζεις και βεληιώζεις αποδοηικόηερης  λειηοσργίας 

2. Μικρές ζσμπληρωηικές προζθήκες και αναβαθμίζεις 

3. Ανηικαηάζηαζη κασζηήρα, λέβηηα, αλλαγή κασζίμοσ 

Γπλαηόηεηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζε πθηζηάκελεο 

θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο ιεβεηνζηαζίνπ 

Σν δπλακηθό εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο κε δηάθνξεο παξεκβάζεηο 

ιεβεηνζηαζίνπ κπνξεί λα θζάζεη έσο θαη 50% αλάινγα κε ηηο 

πξνϋπνζέζεηο  ηεο  θαηάζηαζεο  ζρεδηαζκνύ, ιεηηνπξγίαο,  παιαηόηεηαο,  

ξύζκηζεο θαη ζπληήξεζεο. 

Μπνξνύκε λα δηαρσξίδνπκε ηα κέηξα ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο  

ιεβεηνζηαζίνπ ζε ηξεηο δέζκεο: 



Απιέο παξεκβάζεηο θαη βειηηώζεηο 

απνδνηηθόηεξεο  ιεηηνπξγίαο 

Πεξηνδηθέο ελέξγεηεο (ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξόλν) 

 Έιεγρνο θαη αμηνιόγεζε θαηάζηαζεο ιεβεηνζηαζίνπ  

 Βαζηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ιέβεηα -  θαπζηήξα 

 Καζαξηζκόο θαπζηήξα ιέβεηα, θακηλάδαο 

Αληηθαηάζηαζε αλαιώζηκσλ (πρ κπεθ, θίιηξν θι.) 

 Ρύζκηζε πνηόηεηαο θαύζεο κε ηνλ βέιηηζην βαζκό απόδνζεο 

 Αλάιπζε θαπζαεξίσλ 

 Μεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο θαπζαεξίσλ, λεξνύ θαη αέξα 

 Δπηηξεπηέο ξπζκίζεηο βειηησκέλεο απόδνζεο  

 Ρύζκηζε θνξηίνπ (κείσζε ζεξκηθνύ θνξηίνπ) 

 Μείσζε ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο 

 Πξνζαξκνγή ζπζηήκαηνο ειέγρνπ (πρ αληηζηάζκηζε) 

Δπέλδπζε: 
Υακειό θόζηνο,  

άκεζε απόζβεζε 

Γπλακηθό 

εμνηθνλόκεζεο: 
 5 - 20% 



Ρύζκηζεο θαπζηήξα - πνηόηεηα θαύζεο 
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Μηθξέο ζπκπιεξσηηθέο πξνζζήθεο θαη αλαβαζκίζεηο 

 

Βαζηθέο αλαβαζκίζεηο ιεβεηνζηαζίνπ  

  Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θεληξηθήο αληηζηάζκηζεο ζέξκαλζεο 

  Αληηθαηάζηαζε θπθινθνξεηή ζε inverter ειεθηξνληθό   

  Σνπνζέηεζε βαλώλ εμηζνξξόπεζεο 

  Αλαβάζκηζε δηθηύνπ δηαλνκήο κε ζεξκηδνκεηξεηέο 

  Μόλσζε θνξκνύ ιέβεηα 

  Σνπνζέηεζε απηόκαηνπ δηαθξάγκαηνο θαπζαεξίσλ 

  Μόλσζε θακηλάδαο 

Δπέλδπζε: 
Μέηξην θόζηνο,  

Απόζβεζε  1 - 3 ρξόληα 

Γπλακηθό 

εμνηθνλόκεζεο: 
 15 - 35% 



Αληηθαηάζηαζε θαπζηήξα, ιέβεηα, αιιαγή ρξήζεο θαπζίκνπ 

Πόηε πξέπεη λα αληηθαηαζηήζνπκε ην θαπζηήξα, ή ην ιέβεηα ή θαη ηα δύν ; 

 Λόγν παιαηόηεηαο θαη πεξηνξηζκέλεο αληνρήο (πάλσ από 12 ρξόληα) 

 Αλεπαξθή ιεηηνπξγία, ρακειή απόδνζε θαη πεξηνξηζκέλε ξπζκηζηηθή ηθαλόηεηα 

 Αιιαγή ρξήζεο θαπζίκνπ, από πεηξέιαην ζε αέξην (θπζηθό αέξην, πγξαέξην) 

 Έληαμε ζε πξόγξακκα ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο (ηξέρνλ: εμνηθνλνκώ θαηνίθσλ) 

Γηαηίζεληαη πνιιέο δπλαηόηεηεο επηινγώλ ζε ελαιιαθηηθή ρξήζε  θπζηθνύ 

αεξίνπ * 
  Αληηθαηάζηαζε θαπζηήξα πεηξειαίνπ ζε αληίζηνηρν πηεζηηθό θαπζηήξα αεξίνπ   

  Αληηθαηάζηαζε ιέβεηα θαη θαπζηήξα ζπγρξόλσο 

  Αλαβάζκηζε ιεβεηνζηαζίνπ κε επηδαπέδην ιέβεηα αηκνζθαηξηθό  

  Δπηινγέο απηνλνκίαο κε επίηνηρνπο ιέβεηεο αεξίνπ ζπκβαηηθνύο   

  Δπηινγέο απηνλνκίαο κε επίηνηρνπο ιέβεηεο αεξίνπ ζπκπύθλσζεο 

  Κεληξηθό ζύζηεκα ζπλδπαζκνύ επίηνηρσλ ιεβήησλ παξάιιειεο ιεηηνπξγίαο 

* Δλ κέξεη ηζρύεη επίζεο θαη γηα ην πγξαέξην 

Δπέλδπζε: 
Μέηξην έσο πςειό θόζηνο,  

Απόζβεζε  3 - 5 ρξόληα 

Γπλακηθό 

εμνηθνλόκεζεο: 
 20 - 50% 



Αλαβάζκηζε ζρεδηαζκνύ  θεληξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

ζέξκαλζεο, εμέιημε  θαη πξννπηηθέο 

 Δπηινγέο θαη αληηθαηαζηάζεηο ζπζηεκάησλ πςειόηεξεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο 

 πλδπαζκόο κηθξόηεξσλ ιεβήησλ θαη θαπζηήξσλ παξάιιειεο ιεηηνπξγίαο 

 Δλζσκάησζε απηνκαηηζκώλ ειέγρνπ κε έμππλε θαη επέιηθηε                

     ελεξγεηαθή δηαρείξηζε  

 Αλαζρεδηαζκόο ζπζηεκάησλ θαη ζηαδηαθή κεηάβαζε ιεηηνπξγίαο ζε  

     ρακειέο ζεξκνθξαζίεο  

 ρεδηαζκόο θαη αλαβάζκηζε ζπλδπαζηηθώλ ζπζηεκάησλ πνιιώλ  

     κνξθώλ ελέξγεηαο 

 Γηακόξθσζε πβξηδηθώλ ζεξκηθώλ ζπζηεκάησλ κε έλα θεληξηθό δνρείν 

     απνζήθεπζεο & δηαρείξηζεο  

 Αλάπηπμε εθαξκνγώλ αληιηώλ ζεξκόηεηαο , πξσηίζησο Α/Θ αέξα - λεξνύ 

 Απνηειεζκαηηθόηεξε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ειηνζεξκίαο 
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Θερμοκραςία επιςτροφισ λζβθτα 

98 

Απινπνηεκέλε ιεηηνπξγία ιέβεηα ζπκπύθλσζεο 

70 



Αληιίεο ζεξκόηεηεο 

Λζβθτεσ  ζπκπύθλσζεο 

Λζβθτεσ χαμθλισ κερμοκραςίασ 
Συμβατικοί λζβθτεσ 

Ηιεθηξηθνί ιέβεηεο 

Ηιεθηξηθά ζώκαηα 

Δλεξγεηαθή ηαμηλόκεζε ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο 

Ηιηαθά ζεξκηθά 

ζπζηήκαηα 

Παιηνί ιέβεηεο 



Η βηνκεραλία θαη ε αγνξά πξνζθέξνπλ ζύγρξνλνπο 

ιέβεηεο θαη θαπζηήξεο κε λέεο θαηλνηνκίεο κε ζπλερή 

εμέιημε θαη αλάπηπμε ηερλνινγηώλ πςειόηεξεο ελεξγεη-

αθήο απόδνζεο θαη κε κεησκέλεο εθπνκπέο ξύπσλ  



αο επραξηζηνύκε γηα ην ελδηαθέξνλ ζαο 


