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Περίληψη 

Αυτό το έγγραφο χρησιμοποιεί ετήσια ενεργειακά στοιχεία για 2 κτιριακά 

συγκροτήματα και εξετάζει την ενεργειακή συμπεριφορά αυτών. Το πρώτο κτιριακό 

συγκρότημα έχει εγκαταστάσεις τεχνολογίας αιχμής και κάνει χρήση της 

ενεργειακής πληροφορικής. Το δεύτερο είναι παλαιότερης κατασκευής με 

συμβατικές εγκαταστάσεις. Σκοπός μας είναι να περιγράψουμε την λειτουργία των 

2 κτιρίων, αναδεικνύοντας τα οφέλη της τεχνολογίας αλλά και συγκεκριμένα της 

ενεργειακής πληροφορικής και συγκρίνουμε ενεργειακά τα 2 κτίρια προτείνοντας 

λύσεις για την εξοικονόμηση και την διαχείριση της ενέργειας που καταναλώνουν. 

Στόχος μας είναι να γίνει μια ποιοτική αξιολόγηση των ευρημάτων που μας 

δείχνει κατά πόσο  συμβάλλει η ενεργειακή πληροφορική και η κτιριοκαινοτομία 

στην εξοικονόμηση ενέργειας. 

Βρήκαμε ότι το 1ο κτιριακό συγκρότημα παρουσιάζει μέση κατανάλωση 

78,49 kwh/m2/year. Η οποία είναι ιδιαιτέρως χαμηλή σε σύγκριση με τα παγκόσμια 

ορόσημα που είναι της τάξης των 150 kwh/m2/year. Ενώ το 2ο κινείται στα επίπεδα 

των 223 kwh/m2/year, απέχοντας αρκετά από το ορόσημο των 150 kWh/m2/year. 

Με τις ενεργειακές παρεμβάσεις που μελετήσαμε και προτείνουμε το κτιριακό 

συγκρότημα μειώνει τις καταναλώσεις του στις 179,22 kwh/m2/year. 

Στη συνέχεια θέσαμε το 1ο κτιριακό συγκρότημα στα πλαίσια ενός αστικού 

ιστού και περιγράψαμε τα οφέλη της ενεργειακής πληροφορικής στην δημιουργία 

μιας έξυπνης πόλης αλλά αναφέραμε και τις επιπτώσεις μετά από οικονομετρική 

προσέγγιση σε κρατικό επίπεδο. 

Κατά την έρευνά μας διαπιστώσαμε ότι αναδεικνύονται νέα προβλήματα με 

την χρήση της τεχνολογίας, όπως αυτό της διαχείρισης του τεράστιου όγκου των 

δεδομένων που θα διακινείται από το διαδίκτυο, αλλά και της ενέργειας που θα 

χρειάζονται οι μονάδες επεξεργασίας που δεν είναι καθόλου αμελητέα το οποίο 

ορίζεται ως πρόβλημα των BIG DATA. 

 

Λέξεις Κλειδιά: ενεργειακή πληροφορική, big data, bms, έξυπνες πόλεις. 
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Abstract 

This paper uses annual energy data for 2 campuses and examines the energy 

behavioral of those. The first complex has cutting-edge technology facilities and 

makes use of energy informatics . The second is an older building with conventional 

plants. Our aim is to describe the operation of two buildings, highlighting the 

benefits of technology and more specific of energy informatics by comparing the 

energy consumption of those 2 buildings and offering solutions to save and manage 

energy consumption. 

Our goal is to make a qualitative assessment of the findings pointing out the 

contribution of energy information in energy savings. 

We found that the first complex presents average consumption 78,49 

kwh/m2/year. Which is very low compared to global benchmarks of 150 

kwh/m2/year. While the second moves at the levels of 223 kwh/m2/year, refraining 

from quite the milestone of 150 kWh/m2/year. With energy interventions studied 

and proposed the complex reduces the consumption of 179,22 kwh/m2/year. 

Then we set the first group of buildings within an urban tissue and described the 

benefits of energy providers in the creation of a smart city and the impact at the 

state level. 

During our research we found that new problems emerge with the use of 

technology, such as the management of the enormous volume of data to be handled 

by the internet and of the energy that will require the processing units is not at all 

negligible , which is defined as problem of BIG DATA. 

 

Keywords: energy informatics, BMS, BIG DATA, smart cities 
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1. Εισαγωγή  

1.1 Πρόβλημα – Σημαντικότητα 

Η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα εξαρτημένη από τους υδρογονάνθρακες, το εισαγόμενο 

πετρέλαιο και το φυσικό αέριο (φ.α.), καθώς η συμμετοχή τους στην τελική 

ενεργειακή κατανάλωση κατά την τελευταία δεκαετία (2001-2011) φτάνει κατά μέσο 

όρο το 70%. Το 2011 η συμμετοχή του πετρελαίου ήταν 62% μειωμένη σ’ ένα βαθμό 

λόγω της κρίσης, ενώ του φυσικού αερίου έφθασε το 6%; ενώ στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση των 27 το αντίστοιχο ποσοστό για το πετρέλαιο αντιστοιχούσε στο 40%. Σε 

ό,τι αφορά στην ακαθάριστη ενεργειακή κατανάλωση πετρέλαιο και φ.α. μαζί 

συμμετέχουν με ένα εξ’ ίσου υψηλό ποσοστό στο 63% για το έτος 2011. Στη χώρα 

μας τα πετρελαϊκά προϊόντα καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες κατά 98% στις 

μεταφορές, κατά 47% στον οικιακό τομέα, κατά 31% στη βιομηχανία (από 39% το 

2010) και κατά 12% στο εμπόριο. 

Ο εγχώριος λιγνίτης εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό καύσιμο παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας αποκλειστικά από τη ΔΕΗ, συμμετέχοντας στην ενεργειακή 

κατανάλωση κατά 28%. Η Ελλάδα διαθέτει από τα μεγαλύτερα αποθέματα λιγνίτη 

στην Ευρώπη και η περαιτέρω αξιοποίησή του επιβάλλεται για λόγους ενεργειακής 

ασφάλειας και απασχόλησης πλην όμως λόγω των αρκετά αυστηρών 

περιβαλλοντικών όρων που έχουν θεσπισθεί από την Ε.Ε. το κόστος παραγωγής απ’ 

εδώ και στο εξής θα αυξάνεται. Η μεγάλης κλίμακας αξιοποίηση του λιγνίτη στην 

Ελλάδα προσφέρει στη χώρα ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε ενεργειακό 

και τεχνολογικό επίπεδο αλλά πρέπει να γίνεται με σύγχρονες και πιο αποδοτικές 

τεχνολογίες και πρέπει να το δούμε και με όρους στρατηγικού αποθέματος αν 

θέλουμε να αποκομίσουμε το μέγιστο όφελος. 

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), που συμπεριλαμβάνουν την 

Υδροηλεκτρική ενέργεια (μεγάλες και μικρές μονάδες), την Ηλιακή και Αιολική 

ενέργεια, τη Βιομάζα και τη Γεωθερμία ήδη συμβάλλουν με αυξανόμενους ρυθμούς 

κατά 8.0% (2011) στην ακαθάριστη ενεργειακή κατανάλωση (3.0% τα μεγάλα 

υδροηλεκτρικά της ΔΕΗ και 5.0% από τις υπόλοιπες ΑΠΕ). Με εξαίρεση τα μεγάλα 

υδροηλεκτρικά η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις υπόλοιπες ΑΠΕ επιδοτείται 
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μέσω των Feed in Tariffs (FIT’s) στο πλαίσιο της ενεργειακής περιβαλλοντικής 

πολιτικής της Ε.Ε. που έχει θέσει ως στόχο την διείσδυση των ΑΠΕ στο ευρωπαϊκό 

ενεργειακό ισοζύγιο στο 20% μέχρι το 2020. 

Συμπερασματικά, ο συνδυασμός υψηλού βαθμού εξάρτησης από εισαγωγές 

καυσίμων και οι διεθνώς καθοριζόμενες τιμές τους περιγράφουν την παθογένεια του 

ενεργειακού συστήματος της χώρας η οποία έχει άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στο 

ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών και γενικότερα στην αναπτυξιακή προοπτική της 

οικονομίας. 

Βάσει στοιχείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ενέργειας, η κατανάλωση ενέργειας για: 

θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, φωτισμό και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης για τον 

οικιακό και τριτογενή κτηριακό τομέα, αντιστοιχεί στο 40% περίπου της συνολικής 

κατανάλωσης στην Ευρώπη δηλαδή η μεγαλύτερη κατανάλωση. Η ανά χώρα 

κύμανση ποικίλει από 20% για την Πορτογαλία, έως και 45% για την Ιρλανδία, ενώ 

στην Ελλάδα κυμαίνεται περίπου στο 30%. 

Βάση στατιστικών μελετών προκύπτει ότι η αύξηση ζήτησης ενέργειας στην Ευρώπη 

κυμαίνεται στο 0.7% με αποτέλεσμα το 2030 η Ευρώπη να είναι κατά το 70%  

εξαρτημένη ενεργειακά!  

Η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων στην Ελλάδα, είναι της τάξης των 4.6 

Mtoe, και αντιστοιχούν 0.55 Mtoe ενέργειας ανά κάτοικο το έτος, δηλαδή περίπου το 

μισό της αντίστοιχης κατανάλωσης στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η διαχρονική μεταβολή 

της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων στην Ελλάδα είναι καθαρά αυξητική και ο 

ετήσιος ρυθμός αύξησης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων είναι περίπου 

1,8%. 

Στοιχεία μια τέτοιας σύγκρισης δίνονται και για τα σχολικά κτίρια. Όπως 

παρατηρείται η ύπαρξη συστημάτων μηχανικού κλιματισμού αυξάνει δραματικά την 

συνολική ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων. 

Τύπος Κτιρίου Δροσισμός Θέρμανση Φωτισμός Συσκευές Σύνολο 

Μέση κατανάλωση 

των Σχολείων 
2 kwh/m2/year 

67 

kwh/m2/year 

16 

kwh/m2/year 

8 

kwh/m2/year 

93 

kwh/m2/year 

Κατανάλωση των 

Σχολείων με 

θέρμανση και 

κλιματισμό 

42 

kwh/m2/year 

99 

kwh/m2/year 

30 

kwh/m2/year 

9 

kwh/m2/year 

180 

kwh/m2/year 

Πίνακας 1Κατανομή της άμεσης ενεργειακής κατανάλωσης των σχολικών κτιρίων πηγή: buildings.gr 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  25/01/2014 

Διπλωματική εργασία  Βλαχόπουλος Δημήτριος Σελίδα 9 

 

Συγκεκριμένα παρατηρείται ότι η κατανάλωση των κλιματιστικών συσκευών 

επιφέρει αύξηση της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης κατά 40 kWh ανά 

τετραγωνικό μέτρο και έτος. Η κατανάλωση αυτή αποτελεί και την μέση ενεργειακή 

κατανάλωση των κλιματιστικών συσκευών στην χώρα. 

 

Οι εξής τρόποι προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επιτευχτεί 

εξοικονόμηση ενέργειας σε οικιακές και τριτοβάθμιες κτηριακές εφαρμογές: 

 Η αντικατάσταση των λεβήτων ηλικίας άνω των 20 ετών υπολογίζεται ότι 

θα επιφέρει 5-6% εξοικονόμηση ενέργειας. 

 

 Η εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού, που εξασφαλίζουν απαιτήσεις 

ελάχιστης απόδοσης, θα μειώσει κατά 25% την κατανάλωση ενέργειας 

του τομέα αυτού, η οποία εκτιμάται ότι θα διπλασιαστεί μέχρι το 2020. 

 

 Η μετάβαση σε φωτιστικά με οικονομικούς λαμπτήρες και συστήματα 

κεντρικού έλεγχου και η ενσωμάτωση τεχνικών φυσικού φωτισμού 

μπορεί να εξοικονομήσει 30-50% της ενέργειας που χρησιμοποιείτε για 

τον φωτισμό η οποία αποτελεί το 14% της συνολικής κατανάλωσης. 

 

 Η εφαρμογή βιοκλιματικού σχεδίου – παθητικά και ενεργητικά ηλιακά 

συστήματα, φυσικός δροσισμός και φωτισμός - μπορεί να μειώσει την 

κατανάλωση σε ένα κτήριο έως και κατά 60%. 

Βέβαια μαζί με την εξοικονόμηση ενέργειας υπάρχουν και άλλα παράλληλα οφέλη, 

όπως το χαμηλότερο κόστος λειτουργίας, η βελτιωμένη άνεση εάν εφαρμοστεί 

σύστημα με βιοκλιματισμό και βέβαια η μείωση ρύπων, η οποία ειδικότερα είναι της 

τάξης του 40% στις εκπομπές CO2 με μια απλή εφαρμογή θερμομόνωσης. 

Συνολικά η εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να επιτευχτεί σε ένα κτήριο 

είναι της τάξης 30-70% , ένα ποσοστό εξαρτώμενο από το είδος και το πλήθος του 

επεμβάσεων. Στον βιομηχανικό κλάδο η δυνατή εξοικονόμηση εξαρτάτε άμεσα και 

από τον βιομηχανικό κλάδο στον οποίον εφαρμόζετε. Είναι άξιο αναφοράς ότι μια 

εφαρμογή θερμομόνωσης μειώνει τις θερμικές απώλειες μιας δεξαμενής  κατά 4 

περίπου φορές, ενώ στις σωληνώσεις  η μείωση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ειδικά σε 
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βιομηχανίες με εκτεταμένες περιοχές υψηλών και χαμηλών θερμοκρασιών, μόνο με 

μια εφαρμογή θερμομόνωσης μπορεί να επιτευχτεί μείωση 25% στην κατανάλωση 

ενέργειας. 

 Η βασική αρχή που ισχύει σε κάθε προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας είναι 

να είναι βασικός στόχος η ορθολογική λειτουργία και να είναι δυνατή η σωστή 

συντήρηση μιας εγκατάστασης. 

Αντίληψη της ενέργειας 

Το ηλεκτρικό ρεύμα σε πολλούς από εμάς φαίνεται καθαρό. Η αλήθεια όμως είναι ότι 

στην Ελλάδα, παράγεται με τον πιο βρώμικο και επικίνδυνο τρόπο. Στη Δ Μακεδονία 

(Κοζάνη, Φλώρινα) και την Αρκαδία (Μεγαλόπολη) υπάρχουν τεράστιες μονάδες 

ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το ρυπογόνο λιγνίτη. Χιλιάδες εργαζόμενοι στα 

ορυχεία και τις μονάδες της ΔΕΗ, επιβαρύνουν την υγεία τους και πολλές φορές 

διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για την υπόλοιπη 

ηπειρωτική Ελλάδα. 

Από τις μονάδες αυτές το ρεύμα που παράγεται μεταφέρεται στα σπίτια και τις 

δουλειές μας μέσω καλωδίων που έχουν συνολικό μήκος εκατοντάδων χιλιομέτρων. 

Αυτό συγκεντρωτικό σύστημα παραγωγής ενέργειας που στηρίζεται σε τεράστιες 

μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και τη μεταφορά ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις είναι 

εξαιρετικά αναποτελεσματικό. Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα από τις 100 μονάδες 

ενέργειας που παράγονται, μόλις οι 30 μονάδες φτάνουν τελικά στην πραγματική 

κατανάλωση ενέργειας. 

Το όραμα της Ενεργειακής Επανάστασης βασίζεται σε ένα τελείως διαφορετικό 

ενεργειακό σύστημα, στο οποίο η ενέργεια παράγεται κοντά στο σημείο όπου 

καταναλώνεται. Κάθε κτίριο από μόνο του αποτελεί ένα μικροσταθμό παραγωγής 

πράσινης ενέργειας, ενώ το ίδιο κτίριο έχει ελάχιστες ενεργειακές ανάγκες. 

Ο πιο σημαντικός ρόλος όμως είναι ο δικός μας. Οι αλλαγές που θα κάνουμε στο δικό 

μας τρόπο ζωής έχουν μεγάλη σημασία για την αποτελεσματική μείωση των 

κλιματικών αλλαγών.  
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Ήδη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με ειδική σύσταση προς τα Κράτη - Μέλη - και ασφαλώς 

και την Ελλάδα - προσκαλεί τις Εθνικές υπηρεσίες να αρχίσουν να σχεδιάζουν την 

Εθνική Ενεργειακή Πληροφοριακή Στρατηγική και Σχεδιασμό τους. Κοινός 

παρανομαστής όλων των παραπάνω, παραμένει η ενεργειακή πληροφορία και η 

ψηφιακή ενεργειακή στρατηγική που θα πρέπει να σχεδιαστεί σωστά και να 

ακολουθηθεί με σταθερά βήματα. Σημεία κλειδιά, αυτή της στρατηγικής, είναι 

ασφαλώς οι τρόποι μέτρησης της ενεργειακής πληροφορίας (smart metering), η 

ανάλυσή της και διαχείρισή της (Ενεργειακή Πληροφορική – Energy Information 

System), καθώς και η μετάβασή της προς στοχευμένες δράσεις και ψηφιακές 

ενεργειακές υπηρεσίες επιπέδου Smart Grid (Υπηρεσίες Ευφυών Ηλεκτρικών 

Δικτύων). 

 

1.2 Σκοπός – στόχοι 

 Σκοπός της παρούσης διπλωματικής είναι η χαρτογράφηση των ενεργειακών και 

πληροφοριακών  αναγκών δύο υφιστάμενων κτιριακών συγκροτημάτων, του ενός με 

την παραδοσιακή διαχείριση αυτών και του άλλου με τεχνολογίες αιχμής, με στόχο 

να δείξουμε το ποσοστό ενεργειακής εξοικονόμησης που συντελείται. Περαιτέρω θα 

ερευνήσουμε και θα προτείνουμε λύσεις ώστε η εξοικονόμηση ενέργειας να 

μεγιστοποιηθεί και σε επίπεδο δήμου.  Απώτερος στόχος είναι να ερευνηθεί κατά 

πόσο συμβάλλει η ενεργειακή πληροφορική στην βελτιστοποίηση της διαχείρισης της 

ενέργειας μέσω της προσαρμοστικότητάς της στις εκάστοτε ανάγκες και την 

προγνωστική της δυνατότητα. 

Δυο είναι τα βασικά κριτήρια που απαιτούνται από ένα σύγχρονο κτήριο,  να παρέχει 

τις επιθυμητές συνθήκες διαβίωσης και ασφάλειας στους ενοίκους και παράλληλα να 

έχει το δυνατόν μικρότερο κόστος λειτουργίας και συντήρησης. 

Η έρευνα της ενεργειακής πληροφορικής, είναι μία νέα προσέγγιση η οποία δεν 

υφίσταται αυτή την στιγμή ως τομέας στην Ελλάδα σε πανεπιστημιακό επίπεδο. 

 Σε αντίθεση με τα πανεπιστήμια του εξωτερικού όπως τού Stanford, MIT, Μπερκλεϋ 

(Berkeley) και άλλα κορυφαία Ιδρύματα. Εκεί οι Ηλεκτρολόγοι -Μηχανικοί 

διδάσκονται την θεωρία των Ευφυών Δικτύων (Smart Grids) – μια νέα ορολογία που 

τρέχει αυτή τη στιγμή στην ενεργειακή αγορά και είναι η σύγκλιση Πληροφορικής 

και Ενέργειας για την παραγωγή έξυπνων ηλεκτρικών δικτύων” 
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 Αυτό είναι και το αιτούμενο μιας εποχής που ζητάει, λόγω υπερθέρμανσης του 

πλανήτη, μείωση των ρύπων και αυξημένη περιβαλλοντική ευθύνη με εφαρμογές 

στην πράσινη οικονομία και την πράσινη επιχειρηματικότητα. 

1.3 Ερωτήματα – Υποθέσεις 

Τα κτίρια συμμετέχουν σε ποσοστό 24% παγκοσμίως στην κατανάλωση ενέργειας 

και σε ποσοστό 40% στις ανεπτυγμένες χώρες. Μελέτες (M.A. Piette, S.K. Kinney, P. 

Haves, Energy and Buildings, 33 (2001), pp. 783–791) έχουν δείξει ότι η λειτουργία 

τους σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν είναι αποδοτική. Επομένως είναι κρίσιμο να 

απαντήσουμε το πώς μπορούμε να αυξήσουμε την αποδοτικότητα των κτιρίων 

μειώνοντας ταυτόχρονα τις ενεργειακές ανάγκες αυτών. Το μείζον θέμα που εγείρεται 

είναι το πως μπορεί να γίνει αυτό.  

Η έννοια της πληροφορίας έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία στη σημερινή ψηφιακή 

εποχή του γρήγορου και προσαρμοστικού Decision making. Η καλή πληροφορία από 

μόνη της είναι μία κενή έννοια, η οποία αν μείνει ανεκμετάλλευτη δεν εξυπηρετεί 

κανέναν και τίποτα. 

Γιατί είναι αναγκαία η χρήση της ενεργειακής πληροφορικής ώστε να μειώσουμε το 

κόστη λειτουργίας και να αυξήσουμε το βαθμό απόδοσης των κτιρίων? 

Πόσο μεγάλη εξοικονόμηση μπορεί να γίνει? Γιατί συμφέρει να επενδύσει κανείς σε 

αυτό? Οι υποθέσεις που κάνουμε είναι ότι με την χρήση της ενεργειακής 

πληροφορικής μπορούμε να μειώσουμε τις ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων 

βελτιστοποιώντας τις ενεργειακές υποδομές και την λειτουργία αυτών, χωρίς να 

επηρεάσουμε αρνητικά την αποδοτικότητα αυτών, με το να προσαρμοστούν τα 

συστήματα επακριβώς στις ανάγκες των χρηστών, χωρίς να γίνεται σπατάλη. Και 

τέλος χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από την χρήση θα μπορούμε να έχουμε έγκυρες 

προγνώσεις για τις μελλοντικές απαιτήσεις των κτιρίων και να χαράξουμε την 

ανάλογη ενεργειακή στρατηγική. 

Ένα κρίσιμο ερώτημα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι αν ο όγκος των 

δεδομένων που παράγονται από την ενεργειακή πληροφορική είναι διαχειρίσιμος με 

την υπάρχουσα τεχνολογία και πόσο επιβαρύνει ο ίδιος το περιβάλλον. 
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1.4 Συνεισφορά 

Η δημιουργικότητα απλά ενώνει πράγματα. Όταν ρωτάς δημιουργικούς ανθρώπους 

πώς έκαναν κάτι, νιώθουν λίγη ενοχή. Γιατί δεν το έκαναν, απλά είδαν κάτι. Τους 

φαινόταν προφανές μετά από λίγο. Κι αυτό γιατί ήταν ικανοί να συνδέσουν τις 

εμπειρίες που είχαν και να συνθέσουν νέα πράγματα. Κι ο λόγος που ήταν ικανοί να 

το κάνουν αυτό ήταν ότι είχαν περισσότερες εμπειρίες ή είχαν σκεφθεί περισσότερο 

τις εμπειρίες τους απ” ότι άλλοι άνθρωποι ” (S.Jobs) 

Η συνεισφορά της παρούσης διπλωματικής έγκειται στο ότι παρουσιάζει μια μελέτη 

περίπτωσης, που έχει χρησιμοποιηθεί η ενεργειακή πληροφορική σε κτιριακό 

συγκρότημα, και παρουσιάζει τα δεδομένα χρήσης και τα συμπεράσματα από την 

ανάλυση αυτών. Στη διεθνή βιβλιογραφία μπορούμε να βρούμε αρκετές θεωρητικές 

προσεγγίσεις στο αντικείμενο αλλά ελάχιστα λειτουργικά παραδείγματα ώστε να 

συμπεράνουμε με ακρίβεια τα οφέλη της χρήσης των τεχνολογιών που περιγράφουμε. 

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν οδηγός για την σύγκριση με άλλες περιπτώσεις 

εφαρμογής ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα από την διαφορετική χρήση των 

τεχνολογιών αυτών. 

Τέλος θέτει μια γνωσιακή επίστρωση ενός νεωτερικού αντικειμένου επί της οποίας 

μπορούν να εκπονηθούν περαιτέρω μελέτες. Αναφερόμαστε στα big data όπου θα 

αποτελέσουν το κέντρο των εξελίξεων τα επόμενα χρόνια. 

Τέλος δίνει ένα όραμα των μελλοντικών πόλεων όπου ο άνθρωπος θα αλληλεπιδρά 

με την πόλη εξοικονομώντας χρήματα, χρόνο, ενέργεια παρέχοντας ταυτόχρονα το 

επιθυμητό επίπεδο άνεσης στο περιβάλλον που ζει. 

 

1.5 Ορολογία 

Ενεργειακά Πληροφοριακά Συστήματα και Smart Metering  

Με τον όρο ενεργειακό πληροφοριακό σύστημα περιγράφεται ένα πλήρες ΙΤ 

σύστημα μέτρησης, ανάλυσης και οργάνωσης της ροής της ενέργειας και λοιπών 

ενεργειακών δεικτών από τα σημεία παραγωγής ή τελικής μέτρησης. Τα στατιστικά 

ψηφιακά δεδομένα, μέσω διαδικασιών επεξεργασίας, προσφέρουν ένα απλοποιημένο 

εργαλείο ενεργειακής ανάλυσης, το οποίο προσομοιώνει το σύστημα ως ροή 
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ηλεκτρονικών ενεργειακών προϊόντων μέσα από IT διαδικασίες (ITILv3 on Energy). 

Η σύνδεση όλων των παραπάνω στοιχείων του συστήματος γίνεται μέσω διαδικτύου 

και ολοκληρώνεται με την προσθήκη έξυπνων μετρητών στα σημεία κατανάλωσης 

της ενέργειας, οι οποίοι προσφέρουν πληροφορίες πραγματικού χρόνου για την 

κατανάλωση. Αυτή η άμεση ενημέρωση προσφέρει τη δυνατότητα σωστής 

διαχείρισης της κατανάλωσης κτιρίων και υποδομών.  

Smart Grids  

Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται από το ενεργειακό 

πληροφοριακό σύστημα μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία ηλεκτρονικών 

ενεργειακών προφίλ πελατών. Ο στόχος του ηλεκτρικού δικτύου λοιπόν, είναι φυσικά 

η σύνδεση όλων των ενεργειακών πελατών, ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου, με τις 

πηγές ενέργειας. Για να γίνει αυτό με το βέλτιστο τρόπο χρειάζεται η δημιουργία ενός 

εξελιγμένου δικτύου με χρήση της σύγχρονης ΙΤ τεχνολογίας για τον έλεγχο και τη 

διαχείριση της ενεργειακής ροής.  

Για το λόγο αυτό έχει προβλεφθεί και οργανωθεί η δημιουργία ενός έξυπνου δικτύου 

το οποίο στη βέλτιστη λειτουργία του πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά:  

• Δυνατότητα αυτόματης επαναφοράς από ενεργειακές διαταραχές  

• Άμεση συμμετοχή των καταναλωτών στη διαχείριση ζήτησης  

• Αυξημένη αντοχή σε βλάβες υποδομών και επικοινωνιών  

• Πλήρες αυτόνομο σύστημα παραγωγής και αποθήκευσης  

• Δυνατότητα συνεχούς εισαγωγής νέων ψηφιακών υπηρεσιών  

Το έξυπνο αυτό δίκτυο (Smart Grid) χρησιμοποιεί μοντέρνα ψηφιακή τεχνολογία και 

προχωρημένους ΙCT Αλγορίθμους για τον ευφυή έλεγχο της ροής ενέργειας. Σε 

συνδυασμό με τα συστήματα έξυπνων μετρητών που έχουν περιγραφεί πιο πάνω το 

δίκτυο εποπτεύει αυτόματα την ενεργειακή κατανάλωση, βάση ΙΤ διαδικασιών 

Ενεργειακής Πληροφορικής. 
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PUE 

Το Power Usage Effectiveness (PUE) είναι μία μovάδα μέτρησης που εγκαθίδρυσε ο 

οργανισμός Green Grid, και εκφράζει την ενεργειακή απόδοση ενός Data center, 

δηλαδή μιας κεντρικής υπολογιστικής εγκατάστασης, σε όρους βασικής υποδομής. 

Το PUE εκφράζει δηλαδή τον λόγο της συνολικής απαιτούμενης ενέργειας προς την 

ενέργεια που πραγματικά καταναλώνεται από τους υπολογιστικούς πόρους. Στη 

συνολική ενέργεια προσμετράται οτιδήποτε απαιτείται για να υποστηρίξει τον φόρτο 

υπό κανονικές συνθήκες, όπως UPS, κλιματιστικά κ.ά. Για παράδειγμα, σε ένα 

Datacenter που καταναλώνονται 1000 watts συνολικής ενέργειας και τα 500 αφορούν 

τον εξοπλισμό IT τότε το PUE που προκύπτει έχει τιμή 2 (1.000/500=2). Όσο πιο 

κοντά είναι η τιμή στη μονάδα, όπου ιδανικά  το 100% της ενέργειας διοχετεύεται 

στην υπολογιστική υποδομή, τόσο πιο ενεργειακά αποδοτικό είναι το Datacenter, το 

οποίο με τη σειρά του συνεπάγεται λιγότερα λειτουργικά έξοδα. 

BIG DATA 

Big Data είναι ο όρος για την συλλογή δεδομένων τόσο μεγάλων και πολύπλοκων 

ώστε να καθίσταται δύσκολη η επεξεργασία τους με τα υπάρχοντα εργαλεία 

διαχείρισης βάσεων δεδομένων ή παραδοσιακές εφαρμογές επεξεργασίας δεδομένων. 

1.6 Διάρθρωση 

Πρώτο κεφάλαιο: Εισαγωγή 

Στο 1
ο
 κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στο ενεργειακό πρόβλημα και την ανάγκη 

εξεύρεσης λύσεων, στη συνέχεια γίνεται η στοχοθέτηση της διπλωματικής και 

αναλύεται ο σκοπός αυτής, όπως και ποιες είναι οι υποθέσεις που χρησιμοποιεί για να 

απαντήσει στα ερωτήματα που τίθενται. Περιγράφεται η συνεισφορά της 

διπλωματικής στην διεθνή βιβλιογραφία και παρουσιάζεται η ορολογία που 

χρησιμοποιεί.  

Δεύτερο κεφάλαιο Βιβλιογραφία 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η βιβλιογραφική επισκόπηση με το θεωρητικό 

υπόβαθρο και το νομοθετικό πλαίσιο. 

Τρίτο κεφάλαιο: τεχνολογίες 
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Στο 3
ο
 κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τεχνολογίες που υπάρχουν και πως θα έπρεπε να 

χρησιμοποιηθούν. 

Τέταρτο κεφάλαιο: Μελέτη περίπτωσης 

Στο 4
ο
 κεφάλαιο αναλύουμε παράδειγμα εφαρμογής σε συγκρότημα κτιρίων που 

χρησιμοποιείται η ενεργειακή πληροφορική . 

Πέμπτο Κεφάλαιο : Πρόταση εφαρμογής 

Στο 5
ο
 κεφάλαιο ακολουθεί μια πρόταση εφαρμογής σε ένα συγκρότημα παλαιότερης 

τεχνολογίας, προσεγγίζοντας την εξοικονόμηση που θα υπάρξει αλλά και το λόγο 

κόστους οφέλους. 

Έκτο κεφάλαιο: Big data 

Στο 6
ο
 κεφάλαιο γίνεται αναφορά των big data αλλά και ανάλυση του προβλήματος 

όπως και προτάσεις διαχείρισης αυτών. 

Έβδομο κεφάλαιο: έξυπνες πόλεις 

Στο 7
ο
 κεφάλαιο παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα έξυπνης πόλης με τα 

πλεονεκτήματα και το όραμα που προσφέρει. 

Όγδοο κεφάλαιο: Επίλογος  

Στο 8
ο
 κεφάλαιο εκθέτουμε τα συμπεράσματα τα όρια και τους περιορισμούς της 

έρευνας αλλά και τις μελλοντικές επεκτάσεις. 

2. Βιβλιογραφική επισκόπηση 

Στην παρούσα πτυχιακή η μελέτη των βιβλιογραφικών πηγών ξεκίνησε από την 

τεχνολογία που βρίσκεται στην αιχμή της πάνω στην ενεργειακή πληροφορική με 

ιδιαίτερη έμφαση στο BMS.  

Διαβάσαμε τις διαλέξεις του κ. Νικολόπουλου που εισήγαγε τον όρο ενεργειακή 

πληροφορική στην ελληνική πραγματικότητα, όπως και ξενόγλωσσες διατριβές πάνω 

στο αντικείμενο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσίαση της πόλης Songdo 

στη Νότιο Κορέα (http://www.youtube.com/watch?v=ePBP0Ltla0w). 

Στη συνέχεια μελετήθηκαν τα παγκόσμια πρότυπα και μελέτες πάνω στην 

κατανάλωση ενέργειας και συγκεκριμένα από την USDOE (την αμερικάνικη 

υπηρεσία ενέργειας), και την  WSP (μια αγγλική εταιρεία έρευνας για την ενέργεια). 

Από εκεί βρήκαμε και τα διεθνή πρότυπα για την ετήσια κατανάλωση για το υπό 

μελέτη κτιριακό συγκρότημα:  
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Global benchmarks (USDOE, WSP) 

School  125 kWh/m2  

College 150 kWh/m2 

 

Ακολούθως μελετήσαμε την νομοθεσία και τις οδηγίες για την εξοικονόμηση 

ενέργειας που είναι σε εφαρμογή στην Ελλάδα: 

Νομικό Πλαίσιο 

Παραθέτουμε την νομοθεσία που ισχύει πάνω στο θέμα. 

 

1. Νόμος 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των 

κτιρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 89). Ενσωματώνει στο εθνικό μας 

δίκαιο την Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την ενεργειακή απόδοση των 

κτιρίων (ΕΕ L1/4-1-2003). Πεδίο εφαρμογής αποτελούν τα κτίρια του 

τριτογενούς τομέα καθώς και τα κτίρια κατοικίας. 

 

Βασικότερες ρυθμίσεις: 

Α. Θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για όλα τα νέα κτίρια και 

τα υφιστάμενα άνω των 1000 m2 που ανακαινίζονται ριζικά και υποχρέωση 

εκπόνησης μελέτης ενεργειακής απόδοσης. 

Β. Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) κτιρίου για όλα τα νέα 

και τα ριζικά ανακαινιζόμενα καθώς και σε περίπτωση αγοραπωλησίας, μίσθωσης ή 

μεταβίβασης υφισταμένων. 

Γ. Τακτική επιθεώρηση Λεβήτων, Εγκαταστάσεων Θέρμανση, Ψύξης και 

Κλιματισμού. 

 

2. Νόμος 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις 

σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 85). Με το άρθρο 10 τροποποιούνται 

ρυθμίσεις του Ν 3661/2008. Βασικότερη τροποποίηση αποτελεί η κατάργηση 

του ορίου των 1000 m2 για την τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων 

ενεργειακής απόδοσης υφισταμένων κτιρίων που ανακαινίζονται ριζικά. 

Επίσης, προστίθεται η υποχρέωση κάλυψης του 60% των αναγκών για ζεστό 

νερό χρήσης (ΖΝΧ) από ηλιοθερμικά συστήματα, καθώς και η πρόβλεψη για 

κτίρια σχεδόν «μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης». 
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3. Προεδρικό Διάταγμα 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων 

και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού» (ΦΕΚ Α΄ 

177). Προβλέπονται θέματα που σχετίζονται με τα απαιτούμενα προσόντα των 

Ενεργειακών Επιθεωρητών, τη διαδικασία εγγραφής στα σχετικά μητρώα, τις 

αμοιβές τους και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων. 

 

4. Προεδρικό Διάταγμα 72/2010 «Συγκρότηση, διοικητική-οργανωτική δομή και 

στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)» 

(ΦΕΚ Α΄ 132). Συγκροτείται η δημόσια υπηρεσία ελέγχου του έργου των 

Ενεργειακών Επιθεωρητών. 

 

5. Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ6/Β/οικ.5825/2010 «Έγκριση 

Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.)» (ΦΕΚ Β΄ 407). 

Βασικότερες ρυθμίσεις: 

Α. Ορίζεται μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. 

Β. Καθορίζονται ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση και κατηγορίες 

για την ενεργειακή κατάταξη των κτιρίων. 

Γ. Καθορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, τα 

θερμικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους και οι 

προδιαγραφές των Η/Μ εγκαταστάσεων των υπό μελέτη νέων κτιρίων καθώς και των 

ριζικά ανακαινιζόμενων. 

Δ. Ορίζεται το περιεχόμενο της μελέτης ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. 

Ε. Καθορίζεται η μορφή του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου, καθώς 

και τα στοιχεία που αυτό θα περιλαμβάνει. 

ΣΤ. Καθορίζεται η διαδικασία των ενεργειακών επιθεωρήσεων των κτιρίων, καθώς 

και η διαδικασία των επιθεωρήσεων λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και 

κλιματισμού. 

 

6. Υπουργική Απόφαση Αριθ. οικ.17178/2010 «Έγκριση και εφαρμογή των 

Τεχνικών Οδηγιών TEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» (ΦΕΚ Β΄ 

1387). Για την πλήρη εφαρμογή του Κ.ΕΝ.Α.Κ. εγκρίνονται και ορίζονται 

υποχρεωτικές οι παρακάτω Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.): 

 

Α. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 «Αναλυτικές Εθνικές Προδιαγραφές παραμέτρων για 

τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση πιστοποιητικού 

ενεργειακής απόδοσης». Η οδηγία αυτή καθοδηγεί τον επιθεωρητή για την επιλογή 

των κατάλληλων παραμέτρων και δεδομένων που θα χρησιμοποιήσει για τους 

υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου 
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Β. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2010 «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος 

της θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων». Η οδηγία αυτή καθοδηγεί τον 

επιθεωρητή για τον υπολογισμό των θερμοφυσικών ιδιοτήτων των δομικών υλικών 

και στοιχείων του εξωτερικού κτιριακού κελύφους (τοίχοι, οροφές, κουφώματα, κ.τ.λ. 

Γ. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2010 «Κλιματικά δεδομένα Ελληνικών Περιοχών». Η οδηγία 

αυτή περιλαμβάνει τα κλιματικά δεδομένα (συνθήκες σχεδιασμού) για την 

διαστασιολόγηση των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων ενός κτιρίου, καθώς και 

τα κλιματικά δεδομένα (θερμοκρασία, υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία, κ.τ.λ.) για τους 

υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. 

Δ. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4/2010 «Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων 

κτιρίων, λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης, και εγκαταστάσεων κλιματισμού». 

Η οδηγία αυτή καθοδηγεί τον επιθεωρητή για την συλλογή των απαραίτητων 

δεδομένων και παραμέτρων κατά την ενεργειακή επιθεώρηση του κτιρίου καθώς και 

των εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού. Δίνονται αναλυτικά τα 

έντυπα επιθεωρήσεων και επεξηγήσεις για την συμπλήρωσή τους.  

Τέλος αναλύσαμε στοιχεία από διατριβές και παραδείγματα εφαρμογής πάνω στο 

αντικείμενο στα οποί συγκαταλέγονται και παρουσιάσεις από πόλεις που προσπαθούν 

να εφαρμόσουν καινοτόμες πρακτικές για την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της 

ενεργειακής πληροφορικής. 

 

Μερικά χρήσιμα στοιχεία που απεικονίζουν την κατάσταση στην κατανάλωση 

ενέργειας: 

 Το 90% των νοικοκυριών διαθέτουν ηλιακό θερμοσίφωνα στην πόλη Dezhou 

της Κίνας με πληθυσμό 5.500.000 εκατομμύρια κατοίκων. 

  Η Πορτογαλία και η Σκωτία σήμερα είναι οι πρωτοπόροι παγκοσμίως στην 

κυματική ενέργεια. 

 Οι servers σήμερα καταναλώνουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από ό,τι η 

Γαλλία. Αν ίσχυαν αυστηρά κριτήρια ενεργειακής κατανάλωσης, η 

εξοικονόμηση που θα επιτυγχανόταν θα ισοδυναμούσε με την κατάργηση 48 

ανθρακικών μονάδων. 

  Κάθε Έλληνας πολίτης ευθύνεται για 9,6 τόνους διοξειδίου του άνθρακα 

ετησίως. Κάθε Αμερικάνος για 19,6 τόνους, ενώ κάθε Κινέζος για 3,9. 
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3. Τεχνολογίες 

Στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε 

και να διαχειριστούμε τις λειτουργίες ενός κτιριακού συγκροτήματος κυρίαρχο και 

εποπτικό ρόλο παίζει το BMS (building management system) το οποίο και αναλύουμε 

παρακάτω. 

Ένα Σύστημα BMS αποτελείται από τέσσερα κύρια επίπεδα. 

  Το πρώτο επίπεδο είναι το επίπεδο επαφής. Εδώ  συμπεριλαμβάνονται τα  

αισθητήρια (θερμοκρασίας και υγρασίας χώρου, θερμοκρασίας νερού, φωτεινότητας 

κ.α.) και οι συσκευές έλεγχου (διακόπτες, ρελέ έλεγχου, Ηλεκτροβάνες κ.α.) του 

κτιριακού εξοπλισμού (κλιματιστικές μονάδες, λέβητες, δεξαμενές καυσίμου κ.α.). 

Κατά κύριο λόγο η επιλογή του υλικού αυτού του επιπέδου θα καθορίσει και τον 

βαθμό ολοκληρώσεως και έλεγχου που θα υπάρχει στο κτίριο. Σε πολλές 

περιπτώσεις, οι περιφερειακές συσκευές ελέγχου μιας εγκαταστάσεως, είναι 

παρόμοιες με αυτές που απαιτούνται για τον έλεγχό της, ακόμη και χωρίς την 

εγκατάσταση ενός συστήματος Κεντρικού Ελέγχου Κτιρίου. Η βασική διαφορά στην 

επιλογή των περιφερειακών συσκευών ελέγχου μιας εγκαταστάσεως αυτοματισμού, 

σε σχέση με μια συμβατική εγκατάσταση ελέγχου, είναι η ανάγκη για καθοδήγηση 

όλων των περιφερειακών συσκευών μέσω ψηφιακών ή αναλογικών ηλεκτρικών 

σημάτων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1 Αισθητήρια θερμότητας 
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Στο δεύτερο επίπεδο  γίνεται η συγκέντρωση όλων των σημάτων εισόδου / εξόδου 

από και προς τις συσκευές ή τα αισθητήρια του πρώτου επιπέδου, σε τοπικούς 

αυτόνομους ελεγκτές. Οι  τοπικοί ελεγκτές αποτελούν το θεμέλιο για ένα σύστημα 

κτιριακού αυτοματισμού, παρέχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό εισόδων / εξόδων και 

δίνουν τα κανάλια επικοινωνίας του κεντρικού συστήματος ελέγχου με τα 

απαραίτητα αισθητήρια και τις συσκευές έλεγχου. Κάθε ελεγκτής, συγκεντρώνει ένα 

συγκεκριμένο αριθμό ομοειδών σημάτων (σημάτων δηλαδή που προέρχονται από την 

ίδια ή παρόμοια συσκευή). Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται τόσο η ανεξαρτησία 

και αυτονομία της κάθε συσκευής που ελέγχεται, όσο και η εύκολη συντήρηση του 

συστήματος ελέγχου. Οι ελεγκτές. επιλέγονται κατάλληλα ανάλογα με το πλήθος και 

το είδος των προς έλεγχο σημάτων. Επίσης παρέχουν πλήρη αυτονομία μέσω 

ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας και εγγυάται για την αδιάκοπη 

λειτουργία της συσκευής που ελέγχει, ακόμα και σε περιπτώσεις πτώσεως τάσεως. 

Πολλοί ελεγκτές συνδέονται μεταξύ τους σε ένα τοπικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας, 

ανταλλάζοντας πληροφορίες για τις συσκευές που ελέγχουν μέσω ενός απλού 

δισύρματου καλωδίου, μέσω ενός συστήματος bus δηλαδή.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2 κεντρικός επεξεργαστής (johnsons control) 

Στο τρίτο επίπεδο, γίνεται η συγκέντρωση των δεδομένων από τις τοπικές ψηφιακές 

μονάδες έλεγχου σε έναν ή περισσότερους, ανάλογα με τις απαιτήσεις της 

εγκατάστασης, κεντρικούς ελεγκτές (Κ.Ψ.Μ.Ε.). Οι Κ.Ψ.Μ.Ε. είναι και αυτές 

αυτόνομες και πλήρως ανεξάρτητες και είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο και 

συντονισμό όλων των Τ.Ψ.Μ.Ε. που ανήκουν σε αυτές. Αποτελούν δε τον ενδιάμεσο 

χώρο για την ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ των Τ.Ψ.Μ.Ε., παράλληλα 

επιτρέποντας στον χρηστή  την άμεση πρόσβαση σε οποιαδήποτε Τ.Ψ.Μ.Ε. από ένα 
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κεντρικό σημείο, μέσω του ενσωματωμένου πληκτρολόγιου και οθόνης που διαθέτει. 

Οι Κ.Ψ.Μ.Ε. μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους σε ένα κεντρικό δίκτυο υψηλής 

ταχύτητας, επιτρέποντας την ταχύτατη μεταφορά πληροφοριών, από κάθε σημείο της 

εγκαταστάσεως. Δίδεται έτσι η δυνατότητα, ακόμη και για παρακολούθηση 

πολλαπλών κτιρίων από ένα κεντρικό σημείο ελέγχου. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3 Δίκτυο ελεγκτών (johnsons control) 

Στο τέταρτο και υψηλότερο επίπεδο, λαμβάνει χώρα η άμεση επικοινωνία του 

χειριστή με το σύστημα. Παρόλο που υπάρχει δυνατότητα να επιτευχθεί μέσω του 

κεντρικού ελεγκτή είναι σύνηθες και ειδικά σε περιπτώσεις μεγάλων εγκαταστάσεων 

να υλοποιείται μέσω ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, ο οποίος βρίσκεται σε άμεση 

επικοινωνία με τους κεντρικούς ελεγκτές, συγκεντρώνοντας στοιχεία και δίδοντας 

εντολές σε πραγματικό χρόνο. Η χρήση Η/Υ για την εποπτεία των εγκαταστάσεων 

διευκολύνει πολύ τον χρήστη και του παρέχει απλούστερα και πιο καθαρά τις 

πληροφορίες που αποζητά μέσα από ένα παραστατικό γραφικό περιβάλλον. Ο Η/Υ 

δεν είναι απαραίτητος για την λειτουργία του Κεντρικού Συστήματος Έλεγχου.  
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Εικόνα 4 Σχεδιάγραμμα επιπέδων ελέγχου BMS (jonsohns control) 

Ο τρόπος παρακολούθησης και ελέγχου της εγκατάστασης μέσω του Η/Υ, είναι μια 

εξαιρετικά απλή διαδικασία, αφού η χρήση του απευθύνεται σε μη εξειδικευμένο 

προσωπικό. Η επικοινωνία του χειριστή με το σύστημα γίνεται μέσω γραφικών 

παραστάσεων, που απεικονίζουν τις διάφορες εγκαταστάσεις του κτιρίου που ελέγχει. 

Ο χειριστής έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού της λειτουργίας του συστήματος ή 

εκτελέσεως χειροκίνητων εντολών, όπως ακριβώς θα τις εκτελούσε σε έναν 

ηλεκτρικό πίνακα αυτοματισμού.   

4. Παραδείγματα εφαρμογής 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύουμε τον τρόπο διαχείρισης και λειτουργίας ενός κτιριακού 

συγκροτήματος που κατασκευάστηκε με σκοπό την εξυπηρέτηση αναγκών της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από 2 κτίρια:  

To κτίριο Α το οποίο χωρίζεται σε τέσσερα (4) τμήματα.  

- ΤΜΗΜΑ Ι : Μεγάλο αμφιθέατρο   (1320 m
2
) 

- ΤΜΗΜΑ ΙΙ : Χώροι Διοίκησης   (855 m
2
) 

- ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: Χώροι Διοίκησης   (485 m
2
) 
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- ΤΜΗΜΑ ΙV: Βιβλιοθήκη και μικρά Αμφιθέατρα   (940 m
2
) 

Σύνολο 3600 m
2
    για το κτίριο Α. 

Και από το κτίριο Β (διδακτήρια) με επιφάνεια 2625 m
2
 ,με 355 m

2
 υπόγεια και 

χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων.  

Αν αθροίσουμε την επιφάνεια των 2 κτιρίων, έχουμε ένα κτιριακό συγκρότημα 6225 

τετραγωνικών μέτρων για το οποίο έχουμε συλλέξει δεδομένα για την κατανάλωση 

ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και πετρελαίου. 

Αρχικά πριν παρουσιάσουμε τα δεδομένα πρέπει να περιγράψουμε την φιλοσοφία 

λειτουργίας του κτιριακού συγκροτήματος. 

4.1 Περιγραφή του τρόπου λειτουργίας και επόπτευσης των 

εγκαταστάσεων 

Κατά την μελέτη του κτιριακού συγκροτήματος υπήρξε η πρόβλεψη χειρισμού και  

επόπτευσης των εγκαταστάσεων από ένα σύστημα κεντρικού ελέγχου BMS που 

αποτελεί και τον εγκέφαλο της εγκατάστασης..  Με γνώμονα την πρόβλεψη αυτή η 

φιλοσοφία των εγκαταστάσεων προσαρμόστηκε έτσι ώστε να έχουμε τον πλήρη 

έλεγχο αλλά και την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων. 

4.1.1 Φωτισμός  

Συγκεκριμένα γνωρίζοντας ότι μια από τις μεγαλύτερες καταναλώσεις είναι ο 

φωτισμός, σε όλους τους χώρους ξεχωριστά, τα φωτιστικά τροφοδοτήθηκαν σε 2 

ομάδες. Με ένα εξωτερικό αισθητήριο φωτεινής έντασης ελέγχουμε την ένταση της 

ηλιακής ακτινοβολίας και εάν είναι πάνω από το επιθυμητό επίπεδο 1000 lux, ο 

χρήστης μπορεί να ανάψει μόνο την 1 ομάδα φωτιστικών, σε περίπτωση που η 

ένταση πέσει κάτω από αυτό το επίπεδο και δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός στο χώρο 

αυτόματα ανάβει και η 2
η
 ομάδα φωτιστικών. Προϋπόθεση είναι  ο χρήστης να έχει 

προκαλέσει την έναρξη λειτουργίας μέσω ενός μπουτόν, το οποίο ρυθμίζει και την 

ένταση των λαμπτήρων στο επιθυμητό επίπεδο. Επιπροσθέτως υπάρχει 

χρονοπρόγραμμα το οποίο σε καθορισμένες ώρες και ημέρες προκαλεί το σβήσιμο 

των λαμπτήρων αυτόματα (πχ 21:00 το βράδυ). Πρώτα σβήνουν τα μισά φώτα 

προειδοποιώντας τους χρήστες και μετά από μισή ώρα αν δεν πατηθεί κάποιο 

μπουτόν σβήνουν όλα. Σε περίπτωση που πατηθεί το μπουτόν η διαδικασία 

σβησίματος παίρνει παράταση μιας ώρας. Με αυτόν τον τρόπο τις ημέρες με 
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ηλιοφάνεια καταναλώνεται λιγότερο από το μισό της ενέργειας σε σχέση με 

εγκαταστάσεις χωρίς επόπτευση, και αν λάβουμε υπόψη και την οικονομία από το 

αυτόματο σβήσιμο που σε μεγάλες εγκαταστάσεις είναι απαραίτητο η εξοικονόμηση 

είναι ακόμα μεγαλύτερη. Τα χρονοπρογράμματα μπορούν αν τροποποιηθούν ανά 

πάσα στιγμή χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερες γνώσεις προγραμματισμού από μια απλή 

διεπαφή χρήστη, όπως και ο χειρισμός των εγκαταστάσεων φωτισμού. 

 

Εικόνα 5 BMS διαχείριση φωτισμού 

4.1.2 Θέρμανση 

Ένα τετρασωλήνιο σύστημα εξυπηρετεί τις ανάγκες θέρμανσης-κλιματισμού των 

εγκαταστάσεων. Η βασική πηγή είναι μια αντλία αέρος-νερού όπου υποβοηθείται από 

2 λέβητες πετρελαίου όταν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές. Η λειτουργία τους έχει 

χωριστεί σε 2 κύκλους, τον χειμερινό όπου οι αντλίες τροφοδοτούν την εγκατάσταση 

με ζεστό νερό, και τον θερινό όπου οι αντλίες τροφοδοτούν με ψυχρό νερό και οι 
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λέβητες με θερμό κυρίως για το ζεστό νερό χρήσης. Με το εν λόγω σύστημα 

τροφοδοτούνται οι κεντρικές κλιματιστικές μονάδες του κάθε ξεχωριστού χώρου και 

λόγω του τετρασωλήνιου  συστήματος μπορούμε να επιλέξουμε αν θέλουμε 

κλιματισμό σε κάποιον χώρο και θέρμανση σε κάποιον άλλο. Η λειτουργία της κάθε 

ΚΚΜ (κεντρικής κλιματιστικής μονάδας) εποπτεύεται από το ΒΜS με τον εξής 

τρόπο. Θέτουμε την επιθυμητή θερμοκρασία και υγρασία του χώρου στον κεντρικό 

ελεγκτή, ο χρήστης του εκάστοτε χώρου δεν μπορεί να επέμβει στην ρύθμιση αυτή, 

και η ΚΚΜ  ρυθμίζει αυτόματα μέσω μιας ηλεκτροβάνας και ενός tumber τις 

συνθήκες του χώρου. Η όλη διαδικασία ξεκινά και σταματά με χρονοπρόγραμμα το 

οποίο έχουμε θέσει και σύμφωνα με τις ώρες που η κάθε αίθουσα χρησιμοποιείται, 

φυσικά μπορούμε οποιαδήποτε στιγμή θελήσουμε να το ξεκινήσουμε και εκτός 

χρονοπρογράμματος αν χρειαστεί. Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνουμε την μέγιστη 

εξοικονόμηση ενέργειας, χωρίς καθόλου σπατάλη, αφού ο κάθε χώρος θερμαίνεται 

και ψύχεται στις συνθήκες που πρέπει, χωρίς να παρεμβαίνει ο ανειδίκευτος χρήστης, 

και για τον χρόνο μόνο που απαιτείται.    

 

 

Εικόνα 6 ΒΜS διαχείριση κεντρική κλιματιστικής μονάδας 
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Για την καλύτερη επόπτευση της εγκατάστασης σε κάθε κλάδο και μετά τον 

κυκλοφορητή έχει τοποθετηθεί αισθητήριο ροής, ώστε σε περίπτωση βλάβης, 

ειδοποιούμαστε αμέσως με alarm, ώστε να επέμβουμε προλαβαίνοντας έτσι 

μεγαλύτερες ζημιές. Επίσης στις δεξαμενές καυσίμων υπάρχουν αισθητήρια στάθμης 

όπου μπορούμε να έχουμε εικόνα για την διαθεσιμότητα των καυσίμων. Οι 

ειδοποιήσεις αυτές μπορούν να στέλνονται είτε με email είτε με sms εφόσον το 

επιθυμούμε για άμεση ενημέρωσή μας. 

 

Εικόνα 7 ΒΜS διαχείριση λεβητοστασίου 

Στο κεντρικό μηχανοστάσιο σε κάθε κλάδο υπάρχουν εμβαπτιζόμενα αισθητήρια 

θερμοκρασίας μέσω των οποίων έχουμε εικόνα για τις θερμοκρασίες του νερού στην 

προσαγωγή και την επιστροφή εποπτεύοντας πλήρως την λειτουργία του συστήματος. 

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η εξοικονόμηση έγκειται και στο γεγονός ότι ο 

χειρισμός και η συντήρηση των εγκαταστάσεων απαιτεί πολύ λιγότερο προσωπικό 

και χρόνο σε σχέση με μια παραδοσιακή εγκατάσταση. Επίσης στον αυτοματισμό 
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έχει προστεθεί μια αντιπαγωτική λειτουργία κατά την οποία όταν η θερμοκρασία 

είναι κάτω του μηδενός τίθενται σε λειτουργία όλοι οι κυκλοφορητές και ανοίγουν 

όλες οι ηλεκτροβάνες ώστε να μην παγώσει το νερό στις σωληνώσεις ή μέσα στα 

μηχανήματα και προκληθούν μεγάλες βλάβες. Κατά την λειτουργία αυτή οι λέβητες 

μπορούν να πάρουν μπροστά αλλά το νερό που θα κυκλοφορεί θα έχει θερμοκρασία 

20 βαθμών κελσίου για να μην σπαταλούμε ενέργεια άσκοπα. Πρέπει να σημειωθεί 

ότι αυτή η λειτουργία δεν απαιτεί παρέμβαση χειριστή όπως οι παραδοσιακές 

εγκαταστάσεις, αλλά μπαίνει αυτόματα όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Η εμπειρία 

έχει δείξει ότι στη Βόρεια Ελλάδα δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα παγετών 

που οδηγούν σε αχρήστευση ακριβών μηχανημάτων. Σε αυτή την περίπτωση η 

τεχνολογία μας δίνει μια πολύτιμη λύση προφυλάσσοντας τις εγκαταστάσεις.     

 

 

 

Εικόνα 8 BMS διαχείριση αντλιών θερμότητας 
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4.1.3 Ύδρευση-Πυρόσβεση 

Ένα ακόμα κρίσιμο σημείο που εποπτεύουμε είναι η εγκατάσταση ύδρευσης- 

πυρόσβεσης, όπου έχοντας τοποθετήσει αισθητήρια ελέγχου στάθμης στις δεξαμενές 

νερού, και αισθητήρια ελέγχου πίεσης στις σωληνώσεις μπορούμε ανά πάσα στιγμή 

να ανιχνεύσουμε προβλήματα διαρροών, λειτουργίας των πιεστικών αλλά και την 

πλήρωση των δεξαμενών, λύνοντας σοβαρά θέματα ασφαλείας αλλά και κάνοντας 

εξοικονόμηση στην κατανάλωση νερού. 

Εικόνα 9 BMS διαχείριση υδροστασίου 

4.1.4 Ηλεκτροστάσιο 

Η καρδιά όλων των συστημάτων μας είναι το ηλεκτροστάσιο όπου φιλοξενούνται οι 

εγκαταστάσεις μέσης τάσης, χαμηλής τάσης, ο πίνακας αντιστάθμισης το UPS, το 

Η/Ζ, και όλες οι μετρητικές διατάξεις των παραπάνω συσκευών. 

 

Με τα ανάλογα αισθητήρια επιβλέπουμε την λειτουργία των εγκαταστάσεων, την 

τάση, την ένταση και την συχνότητα του ρεύματος όπως και τον συντελεστή ισχύος. 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  25/01/2014 

Διπλωματική εργασία  Βλαχόπουλος Δημήτριος Σελίδα 30 

 

Επίσης ελέγχουμε και ρυθμίζουμε τις θερμοκρασίες λειτουργίας των μηχανημάτων 

μας μέσω του εξαερισμού των εν λόγω χώρων. 

Εικόνα 10 BMS Διαχείριση ηλεκτροστασίου 

Η σημαντικότητα της επόπτευσης των παραπάνω στοιχείων έγκειται στο ότι 

γνωρίζοντας τις καταναλώσεις ανά πάσα στιγμή μπορούμε να επέμβουμε και να 

κλείσουμε τα φορτία που δεν είναι κρίσιμα, κάποια στιγμή που η κορυφή της 

κατανάλωσής μας ξεπερνάει τα όρια της ΔΕΗ, ώστε να έχουμε εξοικονόμηση 

χρημάτων στον λογαριασμό.  

Βέβαια αυτό σε μεγαλύτερη κλίμακα θα μπορούσε να εξοικονομήσει χρήματα και 

στο κράτος αφού δεν θα χρειαζόταν να έχουμε σε εφεδρεία σταθμούς 

ηλεκτροπαραγωγής εφόσον θα μπορούσαμε να ρυθμίσουμε τον χρονισμό των 

φορτίων. 
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Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι η καταγραφή των δεδομένων της κατανάλωσης 

όπου μας δίνει μια πλήρη εικόνα της διακύμανσης αυτής για όλες τις ώρες της ημέρας 

για όλο το χρόνο. 

Εικόνα 11 BMS παράδειγμα καταγραφής δεδομένων 

 

Καταγραφή βέβαια μπορούμε να κάνουμε σε όποιο μέγεθος θέλουμε όπως την 

εξωτερική θερμοκρασία, τις θερμοκρασίες προσαγωγής και επιστροφής του κάθε 

κλάδου χωριστά, της ηλιοφάνειας κλπ.  

Έχοντας όλα αυτά τα δεδομένα στην διάθεσή μας μπορούμε με την κατάλληλη 

επεξεργασία να βελτιστοποιήσουμε την λειτουργία όλων των μηχανημάτων μας όπως 

και να αντιληφθούμε εγκαίρως αν κάποιο δεν λειτουργεί στον επιθυμητό βαθμό 

απόδοσης και να το αντικαταστήσουμε. 
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4.2 Στατιστικά στοιχεία χρήσης 

Έχοντας συλλέξει όλα τα πρωτογενή ενεργειακά δεδομένα για την χρήση του 2012 

για το υπό μελέτη κτιριακό συγκρότημα τα παραθέτουμε. 

 

Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για το 2012 ανά μήνα. 

ΗΜ/NIA (2012) ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
(KWH) 42400 34400 28800 16800 16800 24000 16800 3000 4000 11000 15800 31000 244800 

Πίνακας 2 κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος 2012 

 

 

 

Σχήμα 1 κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 2012 

 

Η συνολική ηλεκτρική κατανάλωση όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα είναι 

244800 kwh για το έτος 2012. Δηλαδή 39,33 kwh/m2/year. Πρέπει να τονιστεί ότι η 

ηλεκτρική κατανάλωση καλύπτει και σημαντικό μέρος της θέρμανσης μέσω της 

αντλίας θερμότητας. Παρόλα αυτά είναι ιδιαιτέρως χαμηλή σε σύγκριση με 

παραδοσιακές εγκαταστάσεις όπου τα παγκόσμια ορόσημα είναι της τάξης των 150 

kwh/m2/year χωρίς να καλύπτονται ανάγκες θέρμανσης.   

 

Global benchmarks (USDOE, WSP) πηγή: http://www.ifc.org 
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Η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης για το 2012 ανά μήνα. 

 

Μήνας Νοέμβρης Δεκέμβρης Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 
Συνολική 
κατανάλωση 

Κατανάλωση 2012 σε λίτρα 2.500 6.000 7.000 6.000 1.500 23.000 

Κατανάλωση 2012 σε kwh 26500 63600 74200 63600 15900 243.800 
Πίνακας 3 κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης 2012 

 

 

Η θερμική κατανάλωση όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα είναι 243800 kwh 

για το έτος 2012. Δηλαδή 39,16 kwh/m2/year. 

 

Η συνολική ηλεκτρική και θερμική κατανάλωση είναι 488600 kwh για το έτος 2012. 

Δηλαδή 78,49 kwh/m2/year. Η οποία είναι ιδιαιτέρως χαμηλή σε σύγκριση με 

παραδοσιακές εγκαταστάσεις όπου τα παγκόσμια ορόσημα είναι της τάξης των 150 

kwh/m2/year.   

4.3 Συμπεράσματα-Προτάσεις 

Παρατηρούμε ότι σε ένα κτιριακό συγκρότημα με σύγχρονες προδιαγραφές, όπου 

έχει εφαρμοστεί η τεχνολογία αιχμής στην εξοικονόμηση ενέργειας, παρουσιάζει 

πολύ χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση περίπου τη μισή από αυτήν που θέτουν τα 

παγκόσμια ορόσημα. 

Εάν μάλιστα προσθέσουμε στις εγκαταστάσεις και πηγές ενέργειας ήπιας μορφής 

τότε βελτιστοποιούμε την ενεργειακή μας απόδοση φτάνοντας στο ένα τρίτο των 

παγκόσμιων ορόσημων των   150 kwh/m2/year. 

Αυτές οι πηγές δεν είναι άλλες από την ηλιοθερμία, την γεωθερμία και τα 

φωτοβολταικά. 
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Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πάρουμε από τον ήλιο 100.000 kwh/year 

ηλεκτρικής ενέργειας, έχοντας φωτοβολταικό εγκατεστημένης ισχύος 100 kw. 

Για την δε θερμική ενέργεια μπορούμε να εγκαταστήσουμε γεωθερμική αντλία 

θερμότητας συνεπικουρούμενη από ηλιοθερμία, φτάνοντας σχεδόν σε ενεργειακή 

αυτονόμηση. 

Η πρότασή μας φυσικά δεν είναι η ενεργειακή αυτονόμηση σε επίπεδο κτιριακής 

μονάδας διότι αυτό με ήπιες μορφές ενέργειας δεν είναι ακόμη εφικτό λόγω του 

μεγάλου κόστους των συσσωρευτών ενέργειας. Στην παρούσα διπλωματική και 

ιδιαίτερα στο υπό εξέταση κτιριακό συγκρότημα, αυτό που προτείνεται είναι η 

μεγιστοποίηση της ενεργειακής εξοικονόμησης, και η βελτιστοποίηση του μέσω της 

εγκατάστασης νέων πηγών ενέργειας ήπιας μορφής. Επιπλέον χρησιμοποιώντας την 

ενεργειακή πληροφορική  να γίνει η ορθότερη διαχείριση των εγκαταστάσεων ή 

ακόμα και η διάθεση της περισσευούμενης ενέργειας στο αστικό δίκτυο με την χρήση 

έξυπνων μετρητών ώστε να αποκομίσουμε το μέγιστο όφελος.  

5. Πρόταση εφαρμογής σε υφιστάμενο κτιριακό 

συγκρότημα. 

Στην παρούσα διπλωματική θα εξετάσουμε και την περίπτωση ενός κτιριακού 

συγκροτήματος  που εξυπηρετεί τις ανάγκες τις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επίσης, 

19.021 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο με τις πολεοδομικές απαιτήσεις της 

δεκαετίας του 1980.  

 

Τα στοιχεία που αποφασίσαμε να συλλέξουμε είναι για τα έτη 2008-2009. Στην 

απόφαση αυτή φτάσαμε διότι στο κτιριακό συγκρότημα έγιναν παρεμβάσεις στα 

κουφώματα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και θέλουμε να φανεί η εξοικονόμηση 

και από αυτή τη δράση. Η επεξεργασία των στοιχείων παρακάτω θα γίνει με 

αντιστοίχιση των μηνών του χειμώνα του 2010 στο 2009 για να μπορέσουμε να 

διατηρήσουμε την σύγκριση με την αλλαγή κουφωμάτων χωρίς να επηρεάζουμε την 

γενικότητα.  
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5.1 Συλλογή ενεργειακών δεδομένων για το υπό μελέτη κτιριακό 

συγκρότημα. 

 

Συλλέγονται πληροφορίες και δεδομένα που περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς και 

τα τιμολόγια αγοράς ενέργειας της τελευταίας πενταετίας, σχέδια και μελέτες για το 

κτήριο και τις ηλεκτρομηχανολογικές ενεργειακές εγκαταστάσεις του, 

κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του βασικού εξοπλισμού κ.λπ. 

Κατανάλωση πετρελαίου για το 2008-2009 σε λίτρα. 

Οκτώβρης Νοέμβρης Δεκέμβρης Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάης 

44.278 48.215 75.593 88.450 80.991 47.354 30.698 14.795 
Πίνακας 4 κατανάλωση πετρελαίου 2008-9 κτίριο 2 

Σύνολο Κατανάλωσης Πετρελαίου [Λίτρα] για 2008-2009: 

Σύνολο 

430.374 
 

Κατανάλωση πετρελαίου για το 2009-2010 σε λίτρα. 

Οκτώβρης Νοέμβρης Δεκέμβρης Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάης 

31.414 46.145 49.594 47.588 51.834 30.307 19.647 9.469 
Πίνακας 5 κατανάλωση πετρελαίου 2009 κτίριο 2 

Σύνολο Κατανάλωσης Πετρελαίου [Λίτρα] για 2009-2010:   

Σύνολο 

285.997 

 

Για να έχουμε κοινή αναφορά στην θερμική και ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να 

μετατρέψουμε τα λίτρα πετρελαίου σε kwh. Χρησιμοποιούμε τον παρακάτω πίνακα: 

 

Electricity 1 kWh/unit 1 kWh = 1 kWh 

Natural gas 38.2 MJ/m3 1 m3 = 10.6 kWh 

Gas oil/35 sec oil (class D) 38 MJ/litre 1 litre = 10.6 kWh 

Heavy fuel oil (class G) 42 MJ/litre 1 litre = 11.7 kWh 

Coal 28.6 GJ/tonne 1 kg = 7.9 kWh 

Propane 50.0 GJ/tonne 1 kg = 13.9 kWh 

Butane 49.3 GJ/tonne 1 kg = 13.7 kWh 

Πίνακας 6 πίνακας μετατροπής μονάδων 
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Και προκύπτουν τα παρακάτω: 

 

Κατανάλωση θερμικής ενέργειας 2008-2010 
 

     Μήνας Οκτώβρης Νοέμβρης Δεκέμβρης Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάης 
kwh 
2008-9 469346,8 511079 801285,8 937570 858504,6 501952,4 325398,8 156827 
kwh 
2009-10 332988,4 489137 525696,4 504432,8 549440,4 321254,2 208258,2 100371,4 

 
 
Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος 
2008 
 

Μήνας 

2008 
kwh 

2009 
kwh 

Ιανουάριος 125867 126933 

Φεβρουάριος 146400 127200 

Μάρτιος 132800 120000 

Απρίλιος 102800 102103 

Μάιος 84267 97600 

Ιούνιος 71467 81600 

Ιούλιος 52267 52533 

Αύγουστος 57600 59467 

Σεπτέμβριος 85867 80800 

Οκτώβριος 120267 111200 

Νοέμβριος 129333 126934 

Δεκέμβριος 120533 130400 

Σύνολο 1229468  1216770 
Πίνακας 7 κατανάλωση ηλεκτρική και θερμικής ισχύς 2008-9 κτίριο 2 

5.2 Ανάλυση πρωτογενών ενεργειακών στοιχείων 

 

Η επεξεργασία των συλλεχθέντων πρωτογενών ενεργειακών στοιχείων, οδηγεί στον 

προσδιορισμό της διαχρονικής τάσης και της μηνιαίας διακύμανσης της συνολικής 

κατανάλωσης και του κόστους ενέργειας στο κτήριο. Για το σκοπό αυτό 

κατασκευάζονται τα παρακάτω διαγράμματα: 

 

 

 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  25/01/2014 

Διπλωματική εργασία  Βλαχόπουλος Δημήτριος Σελίδα 37 

 

 

 

Συγκριτικό διάγραμμα κατανάλωσης θερμικής ενέργειας.  

 

 

Σχήμα 2 κατανάλωση θερμικής ενέργειας 2008-9 

 

Σύνολο για το 2008 έχουμε θερμική ενεργειακή κατανάλωση 4561964,4 kwh ενώ το 

2009 η κατανάλωση θα πέσει αρκετά μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν στα 

κουφώματα και προκύπτει ένα σύνολο 3031578,8 kwh δηλαδή εξοικονόμηση 

1530385,6 kwh το χρόνο. 

Συγκριτικό διάγραμμα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.  

 

 

Σχήμα 3 κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 2008-9 

0 

100000 

200000 

300000 

400000 

500000 

600000 

700000 

800000 

900000 

1000000 

1 2 3 4 5 6 7 8 

kwh 2008 

kwh 2009 

0 

20000 

40000 

60000 

80000 

100000 

120000 

140000 

160000 

2008 kwh 

2009 kwh 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  25/01/2014 

Διπλωματική εργασία  Βλαχόπουλος Δημήτριος Σελίδα 38 

 

 

 

Σχήμα 4 κόστος ηλεκτρικής ενέργειας 2008-9 

 

 

Σχήμα 5 κόστος ηλεκτρικής ενέργειας ανά χρήση 2009 
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Σχήμα 6 κόστος ενέργειας ανά πηγή 2009 

 

 

 

 

Σχήμα 7 κόστος ηλεκτρικής ενέργειας ανά χρήση 

 

HVAC;  3.974,37 
€ ; 3% 

Boiler;  4.321,71 
€ ; 3% 

Εστία;  7.923,14 
€ ; 6% 

Φωτισμός;  
56.659,76 € ; 

43% 

Λοιπός Η/M 
Εξοπλισμός;  
60.270,94 € ; 

45% 

Κόστος Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανά Χρήση 

Πετρέλαιο 
206,690.26 € 

61% 

Ηλ. Ενέργεια 
133,149.92 €  

39% 

Κόστος Ενέργειας ανά Πηγή - 2009 
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Σχήμα 8 κατανομή κόστους ανά χρήση 2009 

 

Συγκεντρωτικό διάγραμμα κατανάλωσης θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας. 

Κάνουμε την παραδοχή ότι ολόκληρος ο χειμώνας του 2008-2009 ανήκει στο έτος 

2008, όπως και ο χειμώνας του 2009-2010 ανήκει στο 2009 για να αντιστοιχίσουμε 

τις περιόδους κατανάλωσης ηλεκτρικής και θερμικής ισχύς χωρίς να επηρεάζουμε 

την γενικότητα. 

 

 

Σχήμα 9 συνολική συγκριτική ενεργειακή κατανάλωση 2008-9 
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Παρατηρούμε ότι το σύνολο από την ενεργειακή κατανάλωση μειώθηκε από 

5791432,4 kwh σε 4248348,8 kwh. Αν το δούμε σε σχέση με την συνολική κάλυψη 

των κτιρίων από 304,50 kwh/m2/year η κατανάλωσή μας πέφτει στις 223 

kwh/m2/year, αλλά απέχει αρκετά από το ορόσημο των 150 kWh/m2/year. 

  

5.3 Η πρόταση μας για την εξοικονόμηση ενέργειας 

Στο υπό εξέταση κτιριακό συγκρότημα πρέπει να γίνουν μια σειρά από ενέργειες 

ώστε να εξοικονομηθεί ενέργεια και να φτάσουμε στα διεθνή ορόσημα. 

Οι προτάσεις μας ξεκινάν από την εγκατάσταση ενός κεντρικού συστήματος BMS 

ώστε να περιορίσουμε την σπατάλη ενέργειας ιδιαίτερα στον φωτισμό και την 

θέρμανση. 

Με την εγκατάσταση αισθητηρίων θερμοκρασίας στους κατάλληλους χώρους και την 

αυτοματοποίηση-ανακαίνιση του λεβητοστασίου μπορούμε να πετύχουμε 

εξοικονόμηση 15% περίπου (οι σχετικοί υπολογισμοί βρίσκονται στο παράρτημα της 

διπλωματικής), ήτοι 32000 ευρώ ανά έτος. 

Με την αυτοματοποίηση του φωτισμού μέσω αισθητηρίων φωτεινότητας και 

χρονοπρογραμμάτων ώστε να έχουμε το επιθυμητό επίπεδο φωτεινότητας πάντα, θα 

υπάρξει δραστική μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης που όπως δείξαμε αποτελεί 

το 43% της συνολικής κατανάλωσης, αλλά λόγω έλλειψης επί μέρους στοιχείων δεν 

μπορούμε να κάνουμε ακριβή εκτίμηση. Σίγουρα όμως η εξοικονόμηση είναι 

μεγαλύτερη από 10% και μπορεί να φτάσει το 35%, σύμφωνα με αυτά που 

εκτιμούνται στην βιβλιογραφία ( Εξοικονόμηση ενέργειας σε εγκαταστάσεις 

φωτισμού, Φραγκίσκος Β. Τοπάλης Μετσόβειο Πολυτεχνείο). Λαμβάνοντας υπόψη 

την απαισιόδοξη εκτίμηση και με βάση τα δεδομένα μας μπορούμε να 

εξοικονομήσουμε 6000 ευρώ ετησίως, από αυτή τη δράση. 

Πρέπει να συνεκτιμηθεί στα παραπάνω και η μείωση του κόστους συντήρησης που 

όπως είπαμε με την κεντρική διαχείριση των εγκαταστάσεων δεν απαιτείται πολύ 

προσωπικό και προλαμβάνονται μεγάλες βλάβες. 

Σε κάθε περίπτωση το κόστος από την εγκατάσταση ενός κεντρικού συστήματος 

διαχείρισης που κοστίζει περί τα 30.000 ευρώ αποσβένεται εντός του έτους. 

Αναλύοντας την εξοικονόμηση που μας προσφέρουν οι 2 παραπάνω δράσεις 

προκύπτει εξοικονόμηση στον φωτισμό 67146kwh (3949736*17%*10%) και 
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277389,5 kwh (3031578,8*61%*15%) στην θέρμανση οδηγούμενοι σε συνολική 

κατανάλωση 3903813,8 kwh δηλαδή  205,24 kwh/m2/year πιο κοντά στο ορόσημο 

των 150 kwh/m2/year. 

Για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε και άλλο το ορόσημο, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

το κτίριο δεν κατασκευάζεται τώρα και δεν έχουμε την δυνατότητα να αλλάξουμε την 

φιλοσοφία θέρμανσης πρέπει να καλύψουμε τις ενεργειακές ανάγκες του 

δημιουργώντας πηγές ενέργειας ήπιας μορφής. Πιο συγκεκριμένα μπορούμε να 

καλύψουμε τις ανάγκες του ζεστού νερού χρήσης που είναι αυξημένες λόγω της 

Εστίας και του εστιατορίου και αποτελούν το 1% της κατανάλωσης, ήτοι 394973 kwh 

με ηλιακούς συλλέκτες. Το κόστος που δαπανάται σήμερα για το ζεστό νερό χρήσης 

είναι περίπου 50000 ευρώ, ενώ το κόστος της προσθήκης του συστήματος 

ηλιοθερμίας που θα καλύψει το 100% των αναγκών αυτού δεν θα ξεπεράσει τις 

80.000 ευρώ και θα καλύψει επιφάνεια 200m2 στην στέγη, δεδομένου ότι θα 

τοποθετηθούν παραβολικοί συλλέκτες κενού που έχουν την δυνατότητα να παράγουν 

έως 1279 kwh/m2/year (www.poweronstores.gr) .  

Επίσης μπορούμε να εγκαταστήσουμε ένα φωτοβολταικό στην στέγη ισχύος 100kw 

όπου παράγει περίπου 100000 kwh το έτος. Η λύση είναι συμφέρουσα διότι το 

κόστος αγοράς και τοποθέτησης είναι περί τις 120000 ευρώ, ενώ αποφέρει με τις 

ισχύουσες τιμές περί τα 18000 ευρώ τον χρόνο, δηλαδή η απόσβεση γίνεται σε 6,66 

έτη. 

Τα οικονομικά στοιχεία είναι σημαντικά για να προχωρήσουμε στις επενδύσεις αυτές, 

αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι το κτιριακό συγκρότημα με αυτές τις παρεμβάσεις 

μειώνει τις καταναλώσεις του στις 3408840,8 kwh δηλαδή 179,22 kwh/m2/year και  

γίνεται ένα σύγχρονο συγκρότημα όπου η βιωσιμότητά του παίρνει παράταση. Για να 

πέσει και άλλο η κατανάλωση του κτιριακού συγκροτήματος πρέπει να επέμβουμε 

στο κέλυφος του κτιρίου και στο σύστημα θέρμανσης αυτού τα οποία όμως είναι 

κοστοβόρα και η απόσβεση αυτών χωρίς κίνητρα από το κράτος υπερβαίνει κατά 

πολύ τα 7 έτη. 

Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι οι παρεμβάσεις σε παλιά κτίρια είναι 

απαραίτητες προχωρώντας σε μια νέα εποχή όπου η ενέργεια μπαίνει στην πρώτη 

γραμμή και δεν δικαιολογείται καμιά σπατάλη αυτής. Το βέβαιο είναι καθώς οι 

απαιτήσεις για περισσότερη ενέργεια μεγαλώνουν ότι τα τιμολόγια πώλησης της 

ενέργειας θα ακριβύνουν αρκετά. Προνοώντας πρέπει να κάνουμε τις όποιες 
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παρεμβάσεις νωρίς διότι στο μέλλον θα επωφεληθούμε. Η Πληροφορική μπορεί σε 

κάθε περίπτωση να μας δώσει τον έλεγχο των εκάστοτε καταστάσεων που θα είναι 

απαραίτητος αλλά και την ευκολία προσαρμογής στις νέες συνθήκες. 

6. Έξυπνες πόλεις 

Ανεβαίνοντας κλίμακα από το προηγούμενο κεφάλαιο, φεύγουμε από τα μεμονωμένα 

κτίρια και βρισκόμαστε στο επόμενο σκαλοπάτι που είναι οι πόλεις.  

Είδαμε από τα 2 προηγούμενα παραδείγματα ότι τα κτίρια που κατασκευάζονται εκ 

νέου με μια πράσινη ενεργειακή φιλοσοφία είναι πολύ πιο αποδοτικά σε σχέση με τα 

παλαιότερα ότι παρεμβάσεις και να κάνουμε σε αυτά. 

Στην Νότια Κορέα το αντιλήφθησαν αυτό και κατασκεύασαν μια ολόκληρη πράσινη-

έξυπνη πόλη από το μηδέν. Αναφερόμαστε στο Songdo μια πόλη 60.000 κατοίκων 

όπου όλα τα κτίρια, οικίες, καταστήματα, βιομηχανίες κλπ χτίστηκαν με 

προδιαγραφές τεχνολογίας αιχμής. Όλα τα κτίρια, οικίες, καταστήματα, βιομηχανίες, 

νοσοκομεία, είναι ¨έξυπνα¨ και ¨πράσινα¨. Δηλαδή όλα τα υλικά είναι τέτοια που 

κάνουν την μέγιστη εξοικονόμηση όπως λάμπες led, υαλοπίνακες, μονώσεις κλπ. 

Έχουν  αυτοματισμούς και κεντρικό έλεγχο για όλες τις χρήσεις ενώ ταυτόχρονα 

είναι διασυνδεδεμένα μέσω του παγκόσμιου ιστού με τους χρήστες αλλά και μεταξύ 

τους.  

Ο ένοικος της οικίας μπορεί μέσω ενός τερματικού ή ακόμα και του smartphone να 

αλληλεπιδράσει με αυτή πετυχαίνοντας άνεση αλλά και εξοικονόμηση ενέργειας. 

Υπάρχει η υποδομή κάποιες από τις οικίες να παράγουν ανανεώσιμη ενέργεια αλλά 

αυτό δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη. 

Η εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος παίρνει όλες τις πληροφορίες για την 

κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από τα υποσυστήματα κάθε κτιρίου και μπορεί να 

προγραμματίσει την παραγωγή της χωρίς καθόλου σπατάλη.  

Η δυνατότητα τηλεσυνεδρίασης είναι εγκατεστημένη σε κάθε οικία ώστε να 

ελαχιστοποιούνται οι μετακινήσεις για δουλειά.  

Υπάρχει εγκατεστημένο δίκτυο τηλεματικής το οποίο ενημερώνει τους κατοίκους για 

τα δρομολόγια του υπόγειου σιδηρόδρομου, των αστικών αν υπάρχει καθυστέρηση ή 

για οποιαδήποτε κυκλοφοριακή συμφόρηση.  

Σε όλους τους πολυσύχναστους χώρους διατίθεται γρήγορο ασύρματο internet. 
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Οι κουζίνες των κτιρίων (τα σκουπίδια) είναι απευθείας συνδεδεμένες με το κέντρο 

επεξεργασίας απορριμμάτων, με ένα σύστημα αέρα και υπόγειων σωληνώσεων, 

ρουφάνε τα σκουπίδια, αποφεύγοντας έτσι τους κάδους στις γειτονιές και την 

μόλυνση που επιφέρουν αυτοί, όπως και την επιβάρυνση του κυκλοφοριακού με τα 

απορριμματοφόρα. Μελλοντικά θα παράγεται ενέργεια από τα απορρίμματα. 

Το νερό της βροχής αποθηκεύεται σε δεξαμενές και χρησιμοποιείται για τα 

καζανάκια των τουαλετών και το πλύσιμο των δρόμων. Το νερό της αποχέτευσης 

αφού περάσει από τον βιολογικό καθαρισμό χρησιμοποιείται για το πότισμα του 

πρασίνου της πόλης. 

Οι σχεδιαστές της πόλης διαπιστώνοντας ότι αν για μια διαδρομή, χρειάζεται 

περπάτημα περισσότερο από 15 λεπτά, ο κόσμος έχει την τάση να παίρνει 

αυτοκίνητο, έτσι δίνοντας βάση στην λεπτομέρεια, σχεδίασαν τις διαδρομές ώστε από 

το κεντρικό πάρκο να μην υπάρχει διαδρομή μεγαλύτερη από 15 λεπτά.  

Από μια έξυπνη πόλη δεν θα μπορούσε να λείπει η τηλεϊατρική όπου οι κάτοικοι θα 

μπορούν να αλληλεπιδρούν με το νοσοκομείο και τους γιατρούς πετυχαίνοντας ένα 

πρωτοποριακό σύστημα υγείας.  

 Αναλύοντας το παράδειγμα του Songdo βλέπουμε το μοντέλο μιας έξυπνης πόλης 

που είναι το μέλλον. Αυτό το μοντέλο είναι ανάγκη να εφαρμοστεί και στις 

υπάρχουσες πόλεις. Βέβαια είναι πολύ δυσκολότερο να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο σε 

μια μεγάλη και λειτουργική πόλη που δεν δημιουργείται εξ΄αρχής. Αλλά πρέπει να 

μπορέσουμε να προσεγγίσουμε το μοντέλο όσο περισσότερο μπορούμε. Τα 

περισσότερα από αυτά που αναφερθήκαμε παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν και 

στις υπάρχουσες πόλεις απλά είναι κοστοβόρα και χρονοβόρα. Το θέμα είναι όμως 

ότι αποτελούν μονόδρομο καθώς οι απαιτήσεις ενέργειας θα αυξηθούν κατά 80% 

μέχρι το 2040. Οι λέξεις κλειδιά μιας έξυπνης πόλης είναι ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, ανακύκλωση, υψηλή αποδοτικότητα, δικτύωση, άνεση. Η κατανάλωση 

ενέργειας είναι μειωμένη κατά 30% τουλάχιστον στις έξυπνες πόλεις. Βέβαια όλο το 

πληροφοριακό σύστημα που επεξεργάζεται τα δεδομένα που παράγει η έξυπνη πόλη 

μας δημιουργεί ένα νέο πρόβλημα, το οποίο μας οδηγεί στο επόμενο κεφάλαιο. 
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7. BIG DATA 

 

Ένας όρος που θα απασχολήσει πολύ τους μελλοντικούς ερευνητές. Τι σχέση μπορεί 

να έχει με την παρούσα Διπλωματική?  

Όπως διατυπώνει περιεκτικά το Wired Magazine [Αύγουστος 2008]: “Η αναζήτηση 

της γνώσης άρχιζε με ‘μεγάλες’ θεωρίες. Πλέον ξεκινά με τεράστιους όγκους 

δεδομένων.” 

Αναφερόμαστε στα δεδομένα που παράγονται από αισθητήρες, κέντρα ελέγχου, 

alarm, και ενημερώσεις, ειδοποιήσεις τεχνολογικών μονάδων. Μόνο για την 

παρακολούθηση των φωτοβολταικών που εγκαταστάθηκαν πρόσφατα είτε μέσω 

καμερών ασφαλείας είτε για ενημέρωση της παραγωγής, εκατομμύρια Μb 

πληροφοριών γεννούνται καθημερινά και διατρέχουν το internet.  

Κάθε κινητήρας ενός τζετ σε μια πτήση από Λονδίνο προς Νέα Υόρκη παράγει 10TB 

δεδομένων κάθε 30 λεπτά.  

Τα ανοιχτά δεδομένα καιρού που συλλέγονται από το National Oceanic and 

Atmospheric Association έχουν ετήσια εκτιμώμενη αξία των $ 10 δισ. 

Κάθε μέρα δημιουργούμε 2,5 τετράκις εκατομμύρια byte δεδομένων, το 90% των 

δεδομένων στον κόσμο σήμερα έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία δύο χρόνια. 

 

Περάσαμε στην εποχή του Internet of Things (ioT). Το οποίο μας προσφέρει ένα νέο 

τρόπο για την ανάλυση και τη μέτρηση της ζωής στην πόλη με πληροφορίες όπως το 

αν υπάρχουν διαρροές στο σύστημα ύδρευσης, το πώς ρέει η οδική κυκλοφορία και 

το κατά πόσο είναι ενεργειακά αποτελεσματικά τα κτίρια.  Η πρόβλεψη που έγινε από 

τον αρχιτέκτονα και πολεοδόμο καθηγητή Mike Batty το 1997, ότι μέχρι το 2050 όλα 

τα αντικείμενα γύρω μας θα είναι κάποια μορφή ενός υπολογιστή έχει ήδη αρχίσει να 

γίνεται πραγματικότητα. Οι έξυπνες πόλεις δίνουν μια εντελώς άλλη διάσταση στα 

big data ανεβάζοντας πολύ τον πήχη. 

Ένα ερώτημα που γεννάται είναι τι σχέση έχουν όλα αυτά με την εξοικονόμηση 

ενέργειας. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam). 

 

Μια πρόσφατη μελέτη, αποκάλυψε το ενεργειακό κόστος όλων αυτών τον 

ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Τα μηνύματα spam ευθύνονται για την παραγωγή 
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περισσότερων από 33 δισεκατομμυρίων kWH (Kilowatt Hour) ενέργειας κάθε χρόνο, 

αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες 2,4 εκατομμυρίων σπιτιών. 

 

Υπολογίζοντας το ενεργειακό αποτύπωμα 62 τρισεκατομμυρίων ανεπιθύμητων 

μηνυμάτων που στέλνονται κάθε χρόνο, υπολογίστηκε ότι αυτά αντιστοιχούν στην 

παραγωγή 17 εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα.  

Η ίδια έρευνα έδειξε ότι ένας μέσος υπάλληλος γραφείου, ευθύνεται για 131 κιλά 

διοξειδίου του άνθρακα κάθε χρόνο, από τα οποία το 22% οφείλεται στα ανεπιθύμητα 

μηνύματα (spam). Εάν μπορούσαμε να εξαφανίσουμε το φαινόμενο των 

ανεπιθύμητων μηνυμάτων, θα ισοδυναμούσε με την απόσυρση 2,2 εκατομμυρίων 

αυτοκινήτων. 

Αν ανάγουμε το παραπάνω παράδειγμα σε όρους big data, όπου τα spam mails είναι 

ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτών, τότε αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος του 

προβλήματος της νέας εποχής, και του πόσο μεγάλη εξοικονόμηση μπορεί να γίνει 

εφόσον μπορέσει να βρεθεί μια λύση για την ορθολογική παραγωγή και διαχείριση 

αυτών των δεδομένων. 

Πολλές φορές αναφέρεται στη σχετική βιβλιογραφία ότι τα Μεγάλα Δεδομένα 

χαρακτηρίζονται από τα 3Vs: Volume, Variety, Velocity.  

Ο Μεγάλος όγκος (Volume) δεδομένων χαρακτηρίζει τις Μοντέρνες Εφαρμογές, ενώ 

τα δεδομένα έρχονται σε διάφορες μορφές, όπως σχεσιακά δεδομένα, εικόνα, ήχος, 

video (Variety.). Η παραγωγή των δεδομένων μπορεί να γίνεται σε πολύ μεγάλους 

ρυθμούς (π.χ. tweets, financial streams, αισθητήρες) και η εξαγωγή συμπερασμάτων 

να πρέπει να γίνει σε πραγματικό χρόνο (Velocity.)  

H ανάγκη διαχείρισης των δεδομένων σε εφαρμογές Big Data οδήγησε στην 

ανάπτυξη μίας νέας  γενιάς συστημάτων, μοντέλων και προγραμματιστικών 

εργαλείων που ακόμα βρίσκεται σε εμβρυακό στάδιο όπως: Map Reduce, Hadoop και 

το οικοσύστημα αυτού, NoSQL, κ.α., τεχνολογίες που επιτρέπουν την παράλληλη 

επεξεργασία δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα και με fault tolerant τρόπο.  

Ένα παράδειγμα είναι η εταιρία υπολογιστικής σχεδίασης Autodesk η οποία έχει 

ασχοληθεί με το Σαν Φρανσίσκο, το Βανκούβερ και το Μπάμπεργκ στη νότια 

Γερμανία, για την κατασκευή τρισδιάστατων αποποινικοποιήσεων πάνω στις οποίες η 

κυβέρνηση μπορεί να τοποθετήσει τα σύνολα των δεδομένων για να παρακολουθήσει 

ανά πάσα στιγμή το πώς λειτουργεί μια πόλη. 
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Είναι αναγκαία όλη αυτή η πληροφορία που παράγεται και διακινείται? Το ερώτημα 

δεν μπορεί να απαντηθεί εύκολα και σίγουρα ξεφεύγει από το εύρος της παρούσης 

διπλωματικής. Ο γράφων της διπλωματικής έχει την αίσθηση ότι η λύση βρίσκεται σε 

cloud εφαρμογές και σε δημιουργία προφίλ, ώστε αποθηκεύοντας σε μια cache μνήμη 

τις κρίσιμες πληροφορίες, να περιοριστεί η διακίνηση διπλότυπων, και να υπάρχει 

απευθείας πρόσβαση στην πληροφορία. 

 

8. Επίλογος 

Στον επίλογο της διπλωματικής ενσωματώνουμε όλα τα συμπεράσματα, τις 

προτάσεις αλλά και τους προβληματισμούς που προέκυψαν κατά την έρευνα μας. 

Έχοντας πάντα κατά νου ότι τα παγκόσμια κοιτάσματα πετρελαίου μειώνονται 

ανησυχητικά και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του M. King Hubbert, γεωλόγο της 

Shell, αυτά επαρκούν από 30 εώς 100 χρόνια για να καλύψουν την ζήτηση, είναι 

ανάγκη να βρούμε νέες πηγές ενέργειας και να περιορίσουμε δραστικά τις σπατάλες. 

Στην παρούσα διπλωματική εξετάσαμε ενεργειακά 2 κτιριακά συγκροτήματα.  

Το ένα κατασκευάστηκε το 2010 με σύγχρονες προδιαγραφές και τεχνολογία αιχμής. 

Το άλλο κατασκευάστηκε το 1980 με τις τότε προδιαγραφές και από τότε έχουν γίνει 

πολύ λίγες ενεργειακές παρεμβάσεις.  

Η επεξεργασία των στοιχείων που συλλέξαμε δείχνει ότι το νεότερο κτιριακό 

συγκρότημα κάλυψης 6.225 m2, έχει συνολική ηλεκτρική και θερμική κατανάλωση 

είναι 488600 kwh για ένα έτος. Δηλαδή 78,49 kwh/m2/year. Η οποία είναι ιδιαιτέρως 

χαμηλή σε σύγκριση με τα παγκόσμια ορόσημα που είναι της τάξης των 150 

kwh/m2/year. 

Το παλαιότερο κτιριακό συγκρότημα κάλυψης 19.021 m2 έχει θερμική ενεργειακή 

κατανάλωση 4561964,4 kwh για το 2008, ενώ το 2009 η κατανάλωση θα πέσει 

αρκετά μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν στα κουφώματα και προκύπτει ένα σύνολο 

3031578,8 kwh δηλαδή εξοικονόμηση 1530385,6 kwh το χρόνο. 

Το σύνολο της ενεργειακής κατανάλωσης μειώθηκε από 5791432,4 kwh σε 

4248348,8 kwh το οποίο παίρνουμε και σαν αναφορά. Αν το δούμε σε σχέση με την 

συνολική κάλυψη των κτιρίων από 304,50 kwh/m2/year η κατανάλωσή μας πέφτει 

στις 223 kwh/m2/year, αλλά απέχει αρκετά από το ορόσημο των 150 kWh/m2/year. 

Με τις ενεργειακές παρεμβάσεις που μελετήσαμε και προτείνουμε το κτιριακό 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  25/01/2014 

Διπλωματική εργασία  Βλαχόπουλος Δημήτριος Σελίδα 48 

 

συγκρότημα μειώνει τις καταναλώσεις του στις 3408840,8 kwh το χρόνο δηλαδή 

179,22 kwh/m2/year. Για να μπορέσουμε όμως να κατεβούμε από το ορόσημο  των 

150 kWh/m2/year πρέπει να κάνουμε δραστικές παρεμβάσεις στο σύστημα 

θέρμανσης αλλάζοντας εντελώς την φιλοσοφία του, επιλέγοντας αντλίες θερμότητας 

ή κάποια μορφή τηλεθέρμανσης, αλλάζοντας ταυτόχρονα και τα θερμαντικά σώματα 

και βάζοντας fun coil ώστε αυτά να συνεργάζονται στις χαμηλότερες θερμοκρασίες 

που θα μας δίνουν οι νέες πηγές θερμότητας.  

Αναλύοντας με οικονομικούς όρους τα παραπάνω και παίρνοντας σαν τιμή αναφοράς 

αυτή που μας τιμολογεί η ΔΕΗ, δηλαδή 0,16 ευρώ/kwh (πηγή ΔΕΗ), υπολογίζουμε 

ότι έχουμε όφελος περίπου 185.000 ευρώ ανά έτος, έχοντας μειώσει τα πάγια έξοδά 

μας από 729.914 ευρώ/έτος στα 545.414 ευρώ/έτος. Για να το πετύχουμε αυτό θα 

έχουμε δαπανήσει 230.000 ευρώ. 

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι πλέον έχουμε πλήρη εικόνα και έλεγχο όλων των 

εγκαταστάσεων κεντρικά. Αυτό μας δίνει την δυνατότητα να καταγράφουμε και να 

αξιοποιούμε στατιστικά όλες τις παραμέτρους των μηχανημάτων, αλλά και να 

επεμβαίνουμε άμεσα σε τυχόν προβλήματα ελαχιστοποιώντας τον χρόνο συντήρησης 

άρα και του κόστους αυτού. 

 

Το όραμα είναι τα κτιριακά συγκροτήματα εντός ενός αστικού ιστού να παράγουν το 

δυνατόν μεγαλύτερη ενέργεια, και όντας συνδεδεμένα μεταξύ τους, ηλεκτρικά και 

θερμικά, να επικοινωνούν ώστε η ενέργεια που παράγεται να καταναλώνεται από τα 

κτίρια που την χρειάζονται εκείνη την στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιούμε 

τις απώλειες μεταφοράς της ενέργειας και δεν επιβαρύνουμε καθόλου το περιβάλλον.  

 

Απαραίτητοι για αυτό είναι οι «έξυπνοι» μετρητές όπου θα μπορούν να μετράνε την 

ενέργεια που δόθηκε στο δίκτυο και αυτήν που απορροφήθηκε από το κάθε κτίριο. 

Έχοντας περάσει στην εποχή του Internet of Things (ioT), τα ίδια τα κτίρια και τα 

μηχανήματα που είναι εγκατεστημένα σε αυτά θα επικοινωνούν μαζί μας αλλά και 

μεταξύ τους δηλώνοντας ανάγκες, βλάβες, ενεργειακή εικόνα ώστε ο άνθρωπος να 

ασκεί εποπτικό ρόλο, δημιουργώντας μια έξυπνη και «πράσινη» πόλη. 

Μια πόλη όπου τίποτα δεν θα πάει χαμένο, από το νερό το οποίο θα ανακυκλώνεται 

μέσω βιολογικού καθαρισμού για χρήσεις όπως πότισμα και πλύσιμο οδών, μέχρι την 

διαχείριση απορριμμάτων  και συλλογή ομβρίων υδάτων. 
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Μια πόλη όπου οι μηχανές θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αλλά και με τους χρήστες 

ώστε να επιτευχτεί η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας παράλληλα με την άνεση που 

θα παρέχεται στους κατοίκους της. 

Και όλα αυτά μπορούν να γίνουν πραγματικότητα χάρη στην εφαρμογή της 

ενεργειακής πληροφορικής τεχνολογίας και το διαδίκτυο. 

 

Αυτό βέβαια αναδεικνύει νέα προβλήματα όπως αυτό της διαχείρισης του τεράστιου 

όγκου των δεδομένων που θα διακινείται από το διαδίκτυο, αλλά και της ενέργειας 

που θα χρειάζονται οι μονάδες επεξεργασίας που δεν είναι καθόλου αμελητέα. 

 

Τέλος έχοντας φτάσει με την διπλωματική μας μέχρι το επίπεδο ενός αστικού ιστού 

πρέπει να αναφέρουμε και τα οφέλη που θα έχουμε σε κρατικό επίπεδο. 

Ο γράφων της διπλωματικής, σε συνεργασία με τον κ. Ν. Δριτσάκη, έχοντας εξετάσει 

οικονομετρικά τις επιπτώσεις της ενέργειας που παράγεται σε συνδυασμό με τις 

εξαγωγές, το ΑΕΠ και τον δείκτη τιμών καταναλωτή, παραθέτει παρακάτω κάποια 

πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. 

Η αύξηση του ΑΕΠ οδηγεί σε αύξηση του εισοδήματος και επομένως σε αύξηση της 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ενώ η αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας συμβάλει στο ΑΕΠ μέσω της πώλησης αυτής αλλά σε μικρότερο βαθμό.  

Επομένως με τις πολιτικές μείωσης της ζήτησης της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως και 

με τον περιορισμό νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (φωτοβολταικών, 

ανεμογεννητριών, κλπ), υπάρχει δυσμενή επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη της 

Ελλάδας. Ενώ αντίθετα πρέπει να ενθαρρυνθεί η αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας μέσω νέων μονάδων «πράσινης» ενέργειας που δεν έχουν και επιπτώσεις 

στο περιβάλλον. 

Η αύξηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ενισχύει τις εξαγωγές αλλά υπάρχει 

σε μικρότερο βαθμό και αύξηση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της 

αύξησης των εξαγωγών λόγω της αμφίδρομης αιτιότητας. Επίσης υποστηρίζονται και 

οι 2 αντιμαχόμενες σχολές, λόγω της αμφίδρομης αιτιότητας μεταξύ ΑΕΠ και 

εξαγωγών με ισχυρότερη τάση όμως το ΑΕΠ να επηρεάζει περισσότερο τις εξαγωγές. 

Δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στον πληθωρισμό των τιμών και το ΑΕΠ ή την 

παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που σημαίνει ότι οι πολιτικές αποπληθωρισμού 

που εφαρμόζονται δεν θα έχουν καμία επίπτωση στην ανάπτυξη. Τέλος υπάρχει μια 
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μονόδρομη αιτιότητα από τις εξαγωγές προς τον πληθωρισμό τιμών που σημαίνει ότι 

αύξηση των εξαγωγών θα οδηγήσει σε πληθωρισμό των τιμών. Επομένως η πολιτική 

λύση που πρέπει να δοθεί για να μην έχουμε πληθωριστικά φαινόμενα είναι κίνητρα 

για την αύξηση της παραγωγικότητας. 
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Περίληψη 
Αυτό το έγγραφο χρησιμοποιεί ετήσια στοιχεία για την Ελλάδα 1960-2011 και εξετάζει την 
αιτιώδη σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τις 
εξαγωγές και του πληθωρισμό των τιμών του δείκτη καταναλωτή σε ένα πολυπαραγοντικό 
μοντέλο.  
Βρήκαμε αμφίδρομη αιτιότητα κατά Granger μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μεταξύ της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των 
εξαγωγών όπως και μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και των εξαγωγών. Και τέλος μια 
μονόδρομη αιτιότητα από τις εξαγωγές προς τον πληθωρισμό των τιμών. Ωστόσο, δεν υπάρχει 
αιτιώδης σχέση μεταξύ του πληθωρισμού των τιμών, της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 
της οικονομικής ανάπτυξης.  
Η πολιτική συνέπεια αυτών είναι ότι αύξηση του ΑΕΠ οδηγεί σε αύξηση του εισοδήματος και 
επομένως σε αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ενώ η αύξηση της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας συμβάλει στο ΑΕΠ μέσω της πώλησης αυτής αλλά σε μικρότερο βαθμό.  
Επομένως με τις πολιτικές μείωσης της ζήτησης της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως και με τον 
περιορισμό νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (φωτοβολταικών, 
ανεμογεννητριών, κλπ), υπάρχει δυσμενή επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. 
Ενώ αντίθετα πρέπει να ενθαρρυνθεί η αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω 
νέων μονάδων «πράσινης» ενέργειας που δεν έχουν και επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Η αύξηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ενισχύει τις εξαγωγές αλλά υπάρχει σε 
μικρότερο βαθμό και αύξηση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της αύξησης των 
εξαγωγών λόγω της αμφίδρομης αιτιότητας. Επίσης υποστηρίζονται και οι 2 αντιμαχόμενες 
σχολές, λόγω της αμφίδρομης αιτιότητας μεταξύ ΑΕΠ και εξαγωγών με ισχυρότερη τάση όμως 
το ΑΕΠ να επηρεάζει περισσότερο τις εξαγωγές. Δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στον 
πληθωρισμό των τιμών και το ΑΕΠ ή την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που σημαίνει ότι 
οι πολιτικές αποπληθωρισμού που εφαρμόζονται δεν θα έχουν καμία επίπτωση στην 
ανάπτυξη. Τέλος υπάρχει μια μονόδρομη αιτιότητα από τις εξαγωγές προς τον πληθωρισμό 
τιμών που σημαίνει ότι αύξηση των εξαγωγών θα οδηγήσει σε πληθωρισμό των τιμών. 
Επομένως η πολιτική λύση που πρέπει να δοθεί για να μην έχουμε πληθωριστικά φαινόμενα 
είναι κίνητρα για την αύξηση της παραγωγικότητας. 

Λέξεις κλειδιά (αιτιότητα κατά Granger, οικονομική ανάπτυξη, εξαγωγές, πληθωρισμός τιμών 
του δείκτη καταναλωτή, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συνολοκλήρωση). 
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Abstract 

This paper employs annual data for Greece 1960-2011 to examine the causal relationship 
between economic growth, electricity generation, exports and inflation of consumer prices 
index in a multivariate model. We find that there is a bidirectional Granger causality between 
economic growth and the production of electricity, electricity production and exports and,  
economic growth and exports. Also there is a unidirectional causality running from exports to 
the inflation in prices. However, there is no causal relationship between price inflation, 
electricity generation and economic development. 
The policy implication of these is that GDP growth leads to higher income and thus an increase 
in electricity consumption. While the increase of power contribute to GDP through the sale of 
electric power but to a lesser extent. Therefore the political demand for the reduction of 
electricity, like the restriction of new power plants (photovoltaic, wind generators, etc), have an 
adverse effect on economic growth in Greece. Also it should be encouraged to increase 
electricity production through new power plants of "green" energy that does not have 
environmental impacts. 
The increase of electricity boosts exports, but there is a lesser degree of increase in electricity 
output due to an increase in exports, because of the bidirectional causality. This paper also 
supports the export-led and handmaiden theories because of bidirectional causality between 
GDP and exports with a stronger trend, however, from the GDP to exports.  

There is no relationship between price inflation and GDP or production of electricity which 
implies that disinflation policies implemented will have no impact on growth. Finally there is a 
unidirectional causality from exports to price inflation means that export growth will lead to 
inflation of prices. Therefore the political solution should be, incentives to increase productivity 
so as to not have inflationary effects. 

 
Keywords (causality Granger, economic growth, exports, inflation consumer price index, 
electricity generation, integration). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Βλαχόπουλος Δημήτριος    Σελίδα 5 
 

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 
 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1961 - 1973, η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με τον 
εντυπωσιακό ρυθμό του 7,15% ετησίως (μέσος όρος περιόδου), ρυθμός που ήταν ένας από 
τους υψηλότερους σε παγκόσμιο επίπεδο, για την περίοδο εκείνη. 
Αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τις συνθήκες της διεθνούς οικονομίας που 
επικρατούσαν (χαμηλός πληθωρισμός, σταθερές τιμές ενέργειας, σταθερές νομισματικές 
ισοτιμίες κλπ) επέτρεψαν την εμφάνιση αρκετά ισορροπημένων Προϋπολογισμών και τη 
διατήρηση του δημοσίου χρέους σε αρκετά χαμηλά επίπεδα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
1973 - 1995, η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 2,13%, ενώ κατά τη 
διάρκεια των ετών 1995-2011, αναπτύχθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 2,44% (Σημείωση: Η 
μέτρηση γίνεται με “ενδιάμεσο” έτος το 1995, αφού κατά τη χρονιά εκείνη, λόγω της 
υιοθέτησης των ευρωπαϊκών στατιστικών μεθόδων -ESA95- μεταβλήθηκε ο τρόπος μέτρησης 
του ΑΕΠ, ενώ αναθεωρήθηκε το μέγεθός του). 
Κατά την πρώτη περίοδο (1973-1995) υπήρξαν 4 χρονιές κατά τις οποίες σημειώθηκε πτώση 
του ΑΕΠ (1974, 1987, 1990, 1993), χωρίς ποτέ όμως να υπάρξουν ποτέ δύο συνεχόμενες 
χρονιές πτώσης. 
Κατά την περίοδο 1996-2011, υπήρξαν 3 συνεχόμενες χρονιές με πτωτικό ΑΕΠ, δηλαδή η 
τριετία 2009-2011. 

Η ύφεση οδήγησε σε μείωση της κατανάλωσης κατά 5% το 2009. Έκτοτε οι μεταβολές της 
ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας είναι ηπιότερες (+0,1% το 2010 & -1,2% το 2011). Το 2011 η 
μείωση προήλθε κυρίως από πτώση της ζήτησης στη χαμηλή και μέση τάση (-2,1%). Παρά την 
κρίση η μέγιστη στιγμιαία ισχύς αυξήθηκε τόσο το 2010 όσο και το 2011. Η πορεία της ζήτησης 
το 2011 επηρεάστηκε επίσης από τις υψηλότερες τιμές, τις ηπιότερες καιρικές συνθήκες, αλλά 
και τις περικοπές φορτίου τον Ιούνιο λόγω απεργιών. 
Παρά τη μείωση της ζήτησης, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 4% το 2011, 
λόγω υποχώρησης των καθαρών εισαγωγών (-43%). Αυξήθηκε κατακόρυφα το μερίδιο των 
μονάδων φυσικού αερίου, εις βάρος των λιγνιτικών μονάδων και της υδροηλεκτρικής 
παραγωγής. Προστέθηκαν 880 MW νέας ισχύος από μονάδες συνδυασμένου κύκλου ιδιωτών. 
Το μερίδιο της ΔΕΗ υποχώρησε σημαντικά (78% της παραγωγής για το Α’ εξάμηνο του 2011). 
(Πηγή dei.gr) 
Η ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας ευνοεί μεγάλες επενδύσεις στον  ιδιωτικό τομέα.  
Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι θα χρειαστούν επενδύσεις άνω των 30 δισεκατομμυρίων 
Ευρώ μέχρι το 2020 για την αναβάθμιση και κατασκευή μονάδων παραγωγής ενέργειας, για 
μεταφορά και διανομή ενέργειας και για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).  
Η ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας, με στόχο να δημιουργήσει βιώσιμες, ανταγωνιστικές και 
ασφαλείς πηγές ενέργειας, έχει αναπτύξει ένα περιεκτικό ρυθμιστικό πλαίσιο και πλαίσιο 
αγοράς για τον τομέα της ενέργειας. Σε συνδυασμό με το νομοθετικό πλαίσιο επενδύσεων της 
Ελλάδας, προβλέπονται εξαιρετικές ευκαιρίες για επενδύσεις σε διάφορους τομείς. 
 
Το 2002, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, ακολουθώντας την ανάπτυξη της 
οικονομίας, αυξήθηκε κατά 6,5%, παρουσιάζοντας το δεύτερο υψηλότερο ρυθμό αύξησης στην 
ΕΕ-15, ενώ ο μέσος όρος στην Ένωση ήταν 3,6%. Αντίθετα η ετήσια κατανάλωση ανά κάτοικο 
είναι η χαμηλότερη στην ΕΕ-15, με 4,1 MWh/κάτοικο, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ-15 είναι 
6,5MWh/κάτοικο. 
Η συνολική καταναλωθείσα ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα για 
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το 2008 ήταν 53 TWh.. Στις ποσότητες αυτές περιλαμβάνονται οι απώλειες του Συστήματος 
Μεταφοράς, και του Δικτύου Διανομής, καθώς και η ενέργεια που καταναλώνεται στα 
λιγνιτωρυχεία και κατά την άντληση υδάτων στους ταμιευτήρες. Ο οικιακός τομέας 
καταναλώνει σχεδόν το 1/3 της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας, ακολουθούμενος από τον 
βιομηχανικό και εμπορικό τομέα της αγοράς. 

Ο πληθωρισμός του δείκτη τιμών καταναλωτή ή αλλιώς inflation of Consumer Price Index, είναι 
ένας δείκτης του κόστους ζωής σε μία οικονομία, δηλαδή μετράει το γενικό επίπεδο των τιμών 
της, αθροίζοντας τις τιμές πολλών αγαθών και υπηρεσιών σε ένα μοναδικό αριθμό. Είναι πολύ 
χρήσιμος δείκτης γιατί από αυτόν προκύπτει ο πληθωρισμός χρησιμοποιείται επίσης για τον 
υπολογισμό του πραγματικού ρυθμού μεταβολής των μισθών (real wage rate).  

Η σχέση μεταξύ της κατανάλωσης ενέργειας και της οικονομικής ανάπτυξης έχει μελετηθεί με 
τη χρήση της αιτιότητας κατά Granger. Η κατά Granger αιτιότητα δεν σημαίνει ότι «X προκαλεί 
Υ» με τη συμβατική έννοια του όρου. Αντ 'αυτού, η Diebold έθεσε, «Χ προκαλεί Υ', με την 
έννοια ότι κατά Granger σημαίνει« Χ περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για την πρόβλεψη της Υ '. 
Σε αυτό το σημείο, υπάρχει μια έλλειψη συναίνεσης στην βιβλιογραφία. Ένας σημαντικός λόγος 
για την έλλειψη συναίνεσης είναι ότι πολλές μελέτες αιτιότητας κατά Granger πάσχουν διότι 
παραλείπονται μεταβλητές. Μελέτες που διεξάγουν δοκιμές αιτιότητας κατά Granger στο 
πλαίσιο 2 μεταβλητών είναι πιθανό να είναι προκατειλημμένες, λόγω της παράλειψης των 
σχετικών μεταβλητών που επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας και την οικονομική 
ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό, ορισμένες μελέτες αιτιότητας κατά Granger στην εξέταση της 
σχέσης μεταξύ της κατανάλωσης ενέργειας και της οικονομικής ανάπτυξης έχουν αρχίσει να 
συμπεριλαμβάνουν και άλλες σχετικές μεταβλητές όπως το κεφάλαιο, την εργασία , την 
απασχόληση, τις εξαγωγές, τις εκπομπές ρύπων, τις τιμές. Υπό το φως αυτού του 
μεθοδολογικού περιορισμού, είναι σημαντικό να επανεξετάσουμε τη σχέση μεταξύ της 
ενέργειας και της οικονομικής ανάπτυξης στη Ελλάδα συμπεριλαμβανομένων και άλλων 
σχετικών μεταβλητών στο πλαίσιο αιτιότητας κατά Granger και τις συνέπειές της.  

Η μελέτη αυτή επεκτείνει την βιβλιογραφία για να εξετάσει τη σχέση μεταξύ των 
δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, την οικονομική ανάπτυξη, τις τιμές και τις 
εξαγωγές στην Ελλάδα. Μια τεσσάρων μεταβλητών περίπτωση ενσωματώνει περισσότερες 
πληροφορίες από ό, τι η διμεταβλητή περίπτωση, καθιστώντας την αιτιώδη συναγωγή πιο 
αξιόπιστη. Χρησιμοποιούμε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και όχι την κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό ακολουθεί την προσέγγιση των Yoo & Kim (για την Ινδονησία) και  
(για την Ινδία). Στις αναπτυσσόμενες χώρες, στην τεχνική μεταφοράς και διανομής (T & D) οι 
απώλειες είναι συχνά υψηλές. Έτσι, είναι υποτιμημένα τα στοιχεία για την κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, εκτός από τις τεχνικές απώλειες, όλη η παραγόμενη ηλεκτρική 
ενέργεια συμβάλλει στο ΑΕΠ. Έτσι, είναι πιο λογικό να χρησιμοποιούν την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας ως το κατάλληλο μέσο σύγκρισης για την ηλεκτρική ενέργεια. 

Στην παρούσα εργασία αρχικά παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία των μεταβλητών ΑΕΠ,  
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, εξαγωγές και πληθωρισμό των τιμών του δείκτη καταναλωτή 
στην Ελλάδα για την περίοδο 1960 – 2011. Η εργασία  δομήθηκε ως εξής: Στο δεύτερο 
κεφάλαιο γίνεται μια ανασκόπηση των κυριότερων μελετών που βρήκαμε της διεθνούς 
βιβλιογραφίας.  

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή και παρουσίαση των μεταβλητών που συμμετέχουν στην 
έρευνα. Εξετάζεται επίσης για κάθε μεταβλητή κατά πόσο τα κατάλοιπα ακολουθούν την 
κανονική κατανομή. 
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Στο τέταρτο κεφάλαιο ελέγχουμε τα δεδομένα και κάνουμε εξειδίκευση του υποδείγματος μας.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο ελέγχουμε την στασιμότητα των μεταβλητών μέσω του ελέγχου ύπαρξης 
μοναδιαίας ρίζας.  

Στο έκτο κεφάλαιο εξετάζουμε την  συνολοκλήρωση με τη βοήθεια και των 2 μεθόδων, των 
Engel –Granger, και του Johansen δηλαδή, και ελέγχουμε την ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης 
ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος, επίσης γίνεται διερεύνηση των 
βραχυχρόνιων σχέσεων ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών χρησιμοποιώντας υποδείγματα 
διόρθωσης λαθών (ECM). 

Στο έβδομο κεφάλαιο εξετάζουμε την Αιτιότητα κατά Granger μεταξύ των μεταβλητών.  

Τέλος τα σχετικά συμπεράσματα παρουσιάζονται στο όγδοο κεφάλαιο. 

Κεφάλαιο 2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
Υπάρχει μια αρκετά μεγάλη βιβλιογραφία για την αιτιότητα μεταξύ ΑΕΠ και παραγωγή 
ενέργειας για μια σειρά από χώρες που χρησιμοποιούν διάφορες μεθοδολογίες. Η 
βιβλιογραφία έχει δοκιμαστεί σε τέσσερις ανταγωνιστικές υποθέσεις. 
 Οι υποθέσεις αυτές είναι ότι υπάρχει μία κατεύθυνση αιτιότητας κατά Granger που εκτείνεται 
από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προς το ΑΕΠ (υπόθεση ανάπτυξης). Μονής 
κατεύθυνσης αιτιότητα κατά Granger από το ΑΕΠ προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
(υπόθεση διατήρησης). Αμφίδρομη αιτιότητα κατά Granger μεταξύ αυτών των μεταβλητών 
(υπόθεση ανατροφοδότησης) ή όχι αιτιότητας κατά Granger είτε κατεύθυνσης (υπόθεση 
ουδετερότητας). 
Η πρώτη μελέτη για να εξετάσει τη σχέση αιτιότητας κατά Granger μεταξύ των εξαγωγών, 
ηλεκτρικής ενέργειας, και του ΑΕΠ εντός του πολυπαραγοντικού μοντέλου ήταν των Narayan 
και Smyth , η οποία είναι μια μελέτη για μια ομάδα χωρών της Μέσης Ανατολής.  

Το μοντέλο που εμείς επιλέξαμε να ακολουθήσουμε είναι το Multivariate Granger causality 
between electricity generation, exports, prices and GDP in Malaysia, Hooi Hooi Lean , Russell 
Smyth, September 2010. Οι Lean και Smyth θεωρούν ότι υπάρχει αιτιότητα κατά Granger 
μεταξύ της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, των εξαγωγών, του κεφαλαίου, της 
απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης για τη Μαλαισία.  

Υποθέσεις. 

Η πρώτη δέσμη των ανταγωνιστικών υποθέσεων αφορά τη σχέση μεταξύ της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και του ΑΕΠ. Αυτές οι υποθέσεις, οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη έχουν 
σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις. Αν υπάρχει μονόδρομη αιτιότητα κατά Granger από το ΑΕΠ 
προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή καμία αιτιότητα κατά Granger σε οποιαδήποτε 
κατεύθυνση, υπονοείται ότι οι πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας έχουν μικρή ή καμία 
αρνητική επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη. Από την άλλη πλευρά, αν υπάρχει μονόδρομη 
αιτιότητα κατά Granger από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προς το ΑΕΠ, η μείωση της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση του 
εισοδήματος, ενώ η αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να συμβάλλει στην 
οικονομική ανάπτυξη. 
Η δεύτερη σειρά των ανταγωνιστικών υποθέσεων αφορά την αιτιώδη σχέση μεταξύ των 
εξαγωγών και του ΑΕΠ. Υπάρχουν 2 ανταγωνιστικές σχολές προς ποια κατεύθυνση είναι η 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544210002719
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544210002719
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544210002719
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544210002719
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544210002719
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544210002719
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αιτιότητα. Υπάρχουν αρκετοί πιθανοί λόγοι για τους οποίους η Granger αιτιότητα μπορεί να 
τρέξει από τις εξαγωγές προς το ΑΕΠ. Το πιο προφανές στοιχείο είναι ότι οι εξαγωγές 
αποτελούν συστατικό στοιχείο του ΑΕΠ. Από την άλλη υπάρχει ο ισχυρισμός ότι οι μηχανισμοί 
ανάπτυξης είναι εσωτερικοί και αυτοί πυροδοτούν τις εξαγωγές μέσω της αύξησης της 
παραγωγικότητας και στη συνέχεια του ΑΕΠ.  

Το τρίτο σύνολο των ανταγωνιστικών υποθέσεων αφορά τη σχέση μεταξύ εξαγωγών και την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αν η κατά Granger αιτιότητα λειτουργεί από την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας προς τις εξαγωγές, μειώνοντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα 
μπορούσαν να παρεμποδιστούν οι προσπάθειες για την επέκταση των εξαγωγών, ως κινητήρια 
δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, αν η αιτιότητα κατά Granger τρέχει από τις 
εξαγωγές προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή δεν υπάρχει αιτιότητα Granger, 
προκύπτει ότι οι πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας αναμένεται να μην έχουν αρνητική 
επίδραση στην ανάπτυξη των εξαγωγών. 
Η τέταρτη ομάδα υποθέσεων αφορά τη σχέση μεταξύ τιμών και ηλεκτρικής ενέργειας, της 
οικονομικής ανάπτυξης και των εξαγωγών. Η αύξηση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα 
οδηγήσει σε πτώση των τιμών (μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς). Η υψηλότερη 
μεταβλητότητα του πληθωρισμού μειώνει το ρυθμό της οικονομικής ανάπτυξης. Τέλος, η 
αύξηση των τιμών θα οδηγήσει σε πτώση των εξαγωγών, κάνοντας τα εγχώρια παραγόμενα 
προϊόντα λιγότερο ανταγωνιστικά, σε σχέση με αυτά που παράγονται στο εξωτερικό, ενώ 
αύξηση των εξαγωγών θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών. 

Κεφάλαιο 3. Παρουσίαση δεδομένων 

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η παρουσίαση των υπό διερεύνηση μεταβλητών η γραφική 
αναπαράστασή τους και ο σχολιασμός τους. 

Η εξαρτημένη μεταβλητή στο υπόδειγμα της παρούσας εργασίας, είναι το ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν (GDP ) και οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι ο πληθωρισμός του δείκτη τιμών 
καταναλωτή (INFCPI) η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (KWH) και οι εξαγωγές (EXPD). 

3.1.1 Γραφική παράσταση και σχολιασμός του ΑΕΠ. 

Η ελληνική οικονομία είχε εντυπωσιακούς ρυθμούς ανόδου μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 

πόλεμο και τον Εμφύλιο, κατά κύριο λόγο όμως επειδή ξεκινούσε από πολύ χαμηλή βάση. 

Η συνεχής σύγκλιση με τις αναπτυγμένες δυτικές χώρες διακόπηκε απότομα το 1973 λόγω 

της πρώτης μεγάλης πετρελαϊκής κρίσης, κάτι που συνετέλεσε και στην πτώση της 

χούντας. Ακόμη χειρότερη έγινε η κατάσταση το 1979, με το ξέσπασμα της δεύτερης 

πετρελαϊκής κρίσης.  

Την 1 Ιανουαρίου 2002 η Ελλάδα, και οι άλλες έντεκα τότε χώρες της ευρωζώνης 

απέκτησαν κοινό νόμισμα, το ευρώ. Το ακαθάριστο προϊόν συνέχισε να αυξάνεται με 

ρυθμούς άνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου εν μέρει λόγω των επενδύσεων σε υποδομές 

σχετιζόμενες με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, αλλά και λόγω της ευκολίας 

πρόσβασης σε πιστώσεις για καταναλωτικές δαπάνες. 

Από τα τέλη του 2009 και αρχές 2010, εξαιτίας συνδυασμού διεθνών (οικονομική κρίση) και 
τοπικών (ανεξέλεγκτες δαπάνες κατά την περίοδο μέχρι τις εκλογές του 2009) παραγόντων η 
ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, καθώς έχει το δεύτερο μεγαλύτερο 
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ετήσιο έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού και το δεύτερο μεγαλύτερο δημόσιο χρέος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση με αποτέλεσμα την συρρίκνωση του ΑΕΠ. 

πηγή http://el.wikipedia.org 

 
Πίνακας 1 Γραφική παράσταση GDP σε USD 

Το σύνολο όλων των προϊόντων και αγαθών που παράγει μια οικονομία, εκφρασμένο 

σε χρηματικές μονάδες αποτελεί το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (GDP). Στην παρούσα εργασία 

συμβολίζεται με GDP και αποτελεί μια από τις εξαρτημένες μεταβλητές του υποδείγματος. Στο 

γράφημα 3.1.1 αποτυπώνεται το GDP για την Ελλάδα τη χρονική περίοδο 1960 – 2011. 

3.1.2 Γραφική παράσταση και σχολιασμός του πληθωρισμού του δείκτη τιμών 

καταναλωτή. 

Οι εξελίξεις στον πληθωρισμό και η αντιμετώπισή του με μέτρα άμεσης πολιτικής, όπως η 

πολιτική τιμών και οι έλεγχοι στην αγορά, αποτελούν ένα σχετικά νέο πεδίο άσκησης της 

αντιπληθωριστικής πολιτικής, μιας και επί δεκαετίες oι βασικοί πυλώνες ήταν η 

δημοσιονομική και νομισματική πολιτική. Τη δεκαετία του 1970 έγινε εκτεταμένη χρήση 

της πολιτικής τιμών και έτσι σήμερα ορισμένα συμπεράσματα θα μπορούσαν να 

συμβάλουν στον προβληματισμό για την αποτελεσματικότητα των αντίστοιχων μέτρων.  

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή τα έτη 1975 και 1976 έτρεχε με μέσους ρυθμούς 23%, ενώ ο 

δείκτης τιμών χονδρικής το αντίστοιχο διάστημα με 15%. Το γεγονός αυτό - σε 

συνδυασμό με την άνοδο των τιμών σε κλάδους οι οποίοι ήταν λιγότερο εξαρτημένοι από 

την ενέργεια - οδήγησε την Επιτροπή Τιμών και Εισοδημάτων στο συμπέρασμα ότι τα 
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ενδιάμεσα στάδια που μεσολαβούν μεταξύ κατανάλωσης και παραγωγής εξασφάλιζαν 

σημαντικά κέρδη.  

Στη διάρκεια της πρώτης πετρελαϊκής κρίσης, η κυβέρνηση, κυρίως μέσω του υπουργείου 

Εμπορίου, προσπάθησε να ελέγξει αυτές τις αυξήσεις χρησιμοποιώντας εντατικούς 

αγορανομικούς ελέγχους - ακόμα και νομοθετικές ρυθμίσεις. Με το ΝΔ 918/1972 

επιβλήθηκε το πάγωμα των τιμών για τρεις μήνες και στη συνέχεια σύστημα έγκαιρης 

προειδοποίησης από τις επιχειρήσεις. Αυτό το σύστημα διατηρήθηκε ως και το 1973, 

δημιουργώντας ένα συμπιεσμένο πληθωρισμό ο οποίος μετατράπηκε σε πραγματικό μετά 

το 1973, ιδιαίτερα στους κλάδους ειδών ευρείας κατανάλωσης. Και τότε τα αποτελέσματα 

ήταν πενιχρά.  

Σήμερα, όπως και τότε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης 

τιμών καταναλωτή ακολουθεί διαφοροποιημένο τρόπο μεταβολής από τον δείκτη τιμών 

παραγωγού. Αυτό υποδηλώνει ότι η προσωρινή μείωση των τιμών στον τομέα της 

παραγωγής μετατρέπεται σε αύξηση των περιθωρίων κέρδους στον τομέα διακίνησης. 

Παρόμοια, οι κλάδοι της οικονομίας με τη μεγαλύτερη άνοδο στις τιμές ήταν των 

προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, όπως τα είδη ένδυσης και υπόδησης που παρουσίασαν 

αύξηση 9,3% την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2008, καθώς και οι εφημερίδες και τα 

περιοδικά, με αύξηση 10,20%.  

Βλέπουμε ότι τριάντα χρόνια μετά ο πληθωρισμός παρουσιάζει παρόμοια 

χαρακτηριστικά, με τη διαφορά ότι σήμερα ο μηχανισμός εφαρμογής για την εποπτεία των 

τιμών των αγαθών μέσω του συστήματος αγορανομικού ελέγχου έχει ατονήσει και 

παράλληλα μειώθηκε η δυνατότητα παρέμβασης της πολιτείας στη διαδικασία 

διαμόρφωσης των τιμών.  

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι και στις δύο περιόδους πληθωριστικών 

εξάρσεων οι κλάδοι της εμπορίας, της διακίνησης, αλλά και των λιανικών πωλήσεων, 

δέχονται τη μεγαλύτερη κριτική για συσσώρευση κερδών που προέρχονται από 

εναρμονισμένες κινήσεις και κερδοσκοπικές πρακτικές. Οι παραπάνω κλάδοι είναι αυτοί 

με τη μεγαλύτερη ανάγκη χρηματοδότησης και τις μεγαλύτερες ανάγκες κεφαλαίου 

κίνησης και κατά συνέπεια οι πιο άμεσα θιγόμενοι από την πιστωτική κρίση. Τόσο η 

άνοδος των επιτοκίων όσο και τα προβλήματα χρηματοδότησης του κεφαλαίου κίνησης 

αυξάνουν το κόστος των απασχολούμενων κεφαλαίων. Επομένως, η άνοδος των 

περιθωρίων κέρδους είναι λογικό να αντικατοπτρίζει και την πιστωτική κρίση.  

Επανερχόμενοι στη δεκαετία του 1970, ο πληθωρισμός συνέχιζε να αυξάνεται για αρκετά 

χρόνια μετά το πρώτο πετρελαϊκό σοκ. Ελέγχοντας κανείς τα στατιστικά στοιχεία μπορεί 

να καταλήξει αβίαστα στο συμπέρασμα ότι ο πληθωρισμός στην ελληνική οικονομία 

άρχισε να γίνεται ανεξέλεγκτος όταν οι αυξήσεις μετακυλίστηκαν στους μισθούς και στα 

ημερομίσθια, όπως και στον τομέα των υπηρεσιών.  

Οι εβδομαδιαίες αποδοχές των εργατών στη βιομηχανία το 1975 αυξήθηκαν κατά 24,6%, 

όταν ο ΔΤΚ το ίδιο έτος μεταβλήθηκε κατά 20%. Ο υψηλός πληθωρισμός απέκτησε κατ' 



 
 

Βλαχόπουλος Δημήτριος    Σελίδα 11 
 

αυτόν τον τρόπο χαρακτήρα δομικού στοιχείου της οικονομίας. Το σημείο αυτό είναι το 

κρίσιμο στις σημερινές εξελίξεις.(Πηγή http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=189508.) 

 

 
Πίνακας 2 Γραφική παράσταση πληθωρισμού δείκτη τιμών καταναλωτή 

Ο πληθωρισμός τιμών καταναλωτή είναι η μεταβολή στη μέση τιμή που καταβάλλουν τα 
νοικοκυριά για συνηθισμένα αγαθά και υπηρεσίες, όπως για τρόφιμα, ασφάλιση αυτοκινήτου 
και εισιτήρια θεάτρου. Στην ΕΕ, αυτή η μεταβολή προσμετράτε από τον Εναρμονισμένο Δείκτη 
Τιμών Καταναλωτή. Ο ΕνΔΤΚ παίζει σημαντικό ρόλο στην καθοδήγηση της νομισματικής 
πολιτικής, καθώς είναι το βασικό μέτρο που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 
για την αξιολόγηση της σταθερότητας των τιμών στην Ευρωζώνη. Στην παρούσα εργασία 
συμβολίζεται με INFCPI και αποτελεί μια από τις μεταβλητές του υποδείγματος. Στο γράφημα 
3.1.2 αποτυπώνεται το INFCPI για την Ελλάδα τη χρονική περίοδο 1960 – 2011. 

3.1.3 Γραφική παράσταση της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος σε kwh.  

Παρατηρούμε μια συνεχή αύξηση της παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας από το 1960 μέχρι 
το 2008. Από εκεί και πέρα  έχουμε μείωση της παραγόμενης ενέργειας παρά την εισαγωγή 
και λειτουργία στο σύστημα πολλών ανεξάρτητων παραγωγών.  
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Πίνακας 3 Γραφική παράσταση παραγωγής ενέργειας σε kwh. 

Το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει μια χώρα εκφράζεται σε kwh. Στην παρούσα 
εργασία συμβολίζεται με KWH και αποτελεί μια από τις μεταβλητές του υποδείγματος. Στο 
γράφημα 3.1.3 αποτυπώνονται οι kwh για την Ελλάδα τη χρονική περίοδο 1960 – 2011. 

3.1.4 Γραφική παράσταση των εξαγωγών σε ποσοστό του ΑΕΠ σε δολλάρια. 

Οι εξαγωγές της Ελλάδας ως ποσοστό του ΑΕΠ εκφρασμένες σε δολάρια,  παρουσιάζουν μια 
συνεχή άνοδο μέχρι τις αρχές της δεκαετίας το 1980 όπου από εκεί και πέρα η τάση 
αντιστρέφεται και εμφανίζουν μια σταθερή κάθοδο έως το 1996 όπου και αλλάζει πάλι η τάση 
σε ανοδική μέχρι το 2002. Από το σημείο εκείνο και μετά έχουμε αυξομειώσεις με την τελική 
τάση μετά το 2009 να είναι ανοδική. 

 
Πίνακας 4 Γραφική παράσταση εξαγωγών σε USD 

Από τα ποσοστά των εξαγωγών επί του ΑΕΠ πολλαπλασίασα με το ΑΕΠ για να μετατρέψω τις 
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εξαγωγές σε δολάρια.  

 

2.1.5 Γραφική παράσταση όλων των μεταβλητών του υποδείγματος. 

 
Πίνακας 5 Γραφική παράσταση όλων των μεταβλητών 

3.2 Περιγραφικά στατιστικά όλων των μεταβλητών του υποδείγματος. 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (GDP). 

 
Πίνακας 6 περιγραφικά στατιστικά GDP 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι ο αριθμητικός μέσος είναι Mean:95588,49 η 
ασυμμετρία S=1.16 και η κύρτωση Κ=3.30. Συμπερασματικά λοιπόν δεδομένου ότι έχουμε S>0 
έχουμε δεξιά ασυμμετρία και επιπλέον με Κ>3 η κατανομή είναι λεπτόκυρτη. 
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Πληθωρισμός του δείκτη τιμών καταναλωτή (INFCPI). 

 
Πίνακας 7 περιγραφικά στατιστικά πληθωρισμού τιμών 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι ο αριθμητικός μέσος είναι Mean:9,137334 η 
ασυμμετρία S=0.70 και η κύρτωση Κ=2.10. Συμπερασματικά λοιπόν δεδομένου ότι έχουμε S>0 
έχουμε δεξιά ασυμμετρία και επιπλέον με Κ<3 η κατανομή είναι πλατύκυρτη. 

 

Εξαγωγές σε δολάρια ΗΠΑ. 

 
Πίνακας 8 περιγραφικά στατιστικά εξαγωγών 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι ο αριθμητικός μέσος είναι Mean:20267,52 η 
ασυμμετρία S=1.30 και η κύρτωση Κ=3.66. Συμπερασματικά λοιπόν δεδομένου ότι έχουμε S>0 
έχουμε δεξιά ασυμμετρία και επιπλέον με Κ>3 η κατανομή είναι λεπτόκυρτη. 

 

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε kwh. 
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Πίνακας 9 περιγραφικά στατιστικά παραγωγής ενέργειας 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι ο αριθμητικός μέσος είναι Mean:304629,8 η 
ασυμμετρία S=0.18 και η κύρτωση Κ=1.74. Συμπερασματικά λοιπόν δεδομένου ότι έχουμε S>0 
έχουμε δεξιά ασυμμετρία και επιπλέον με Κ<3 η κατανομή είναι πλατύκυρτη. 

 

3.2.1 Πίνακας όλων των μεταβλητών. 

Country Name   Greece     

Series Name 

Exports of 
goods and 

services (current 
US$) 

GDP 
(current 

US$) 

Electricity 
production 

(kWh) 

Inflation of 
Consumer 
price index 

1960 
378.44352 

4446.5 22900 
1.817145 

1961 
434.08464 

5016 26550 
-0.328131 

1962 
482.787112 

5327.6 29430 
2.962000 

1963 

556.27825 

5949.5 33310 

0.881229 

1964 

570.631226 

6680.3 3985 

2.991651 

1965 
635.714184 

7600.6 46230 
5.006380 

1966 
887.753444 

8455.6 60160 
1.729807 

1967 
907.822512 

9136.7 69660 
0.330242 

1968 

886.905695 

9915.1 76990 

2.465159 

1969 
1021.1593 

11266.1 88220 
3.191853 

1970 
1212.6243 

12529.7 98200 
3.075180 

1971 
1393.50713 

13914.2 115620 
4.291689 

1972 
1804.8059 

16101.4 131210 
1.551003 
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1973 
3044.7870 

21310.1 148170 
26.86995 

1974 
4219.3474 

24174.1 150200 
13.36667 

1975 
4722.9443 

27201.2 161200 
13.31226 

1976 

5124.0224 

29706.2 178430 

12.16996 

1977 

5920.9620 

34496.4 189850 

12.10000 

1978 
7075.99449 

42214.5 210500 
19.04615 

1979 
9678.6576 

51952 221020 
24.87481 

1980 
12856.743 

54190.7 226530 
24.45896 

1981 

13108.361 

49915.7 233930 

20.91898 

1982 

11004.363 

52081.8 232720 

20.24167 

1983 
9534.6559 

47133.6 239830 
18.44896 

1984 
9445.6024 

45790.2 248040 
19.30256 

1985 
9032.94361 

45600.2 277400 
23.02109 

1986 

11679.7076 

53761.6 281240 

16.38495 

1987 
13930.6643 

62604.1 300860 
13.52675 

1988 
14566.543 

72720 331620 
13.70000 

1989 
14779.980 

75492.8 342100 
20.40457 

1990 
16937.522 

93345.4 347750 
19.47285 

1991 

17479.467 

100260.8 357430 

15.86590 

1992 
20246.004 

110827.7 372250 
14.41449 

1993 
17894.866 

103756.4 381370 
10.92279 

1994 
19720.179 

111187.3 403810 
8.937057 

1995 
23116.804 

130522.3 412990 
8.196219 

1996 

24313.737 

138028.6 424110 

5.538973 

1997 
26657.274 

134653.1 432920 
4.766226 

1998 
26995.2994 

135274.1 461800 
2.636783 

1999 
30025.79 

133187.5 493950 
3.166083 

2000 
32009.070 

124418.2 534250 
3.373966 

2001 

32286.437 

129841.7 530760 

3.629363 

2002 
31847.728 

146050.3 539450 
3.530651 

2003 
39937.347 

192850.2 579050 
2.898848 

2004 
52727.207 

227950.4 588130 
3.545073 
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2005 
55721.569 

240075.7 594270 
3.195946 

2006 
60589.222 

261713.2 601790 
2.895001 

2007 
72659.1709 

305431.8 627110 
4.152796 

2008 

82426.6322 

341594 629120 

1.210074 

2009 

61837.350 

321016.2 610940 

4.712945 

2010 
65017.312 

292304.6 573670 
3.329906 

2011 
72566.145 

289627.4 531860 
2.635930 

Πίνακας 10 τιμές των μεταβλητών   πηγή http://databank.worldbank.org/data/home.aspx 

3.3 Έλεγχος σειρών για κανονική κατανομή 

Στη συνέχεια ελέγχουμε αν τα στοιχεία των μεταβλητών κατανέμονται σύμφωνα με την 
κανονική κατανομή. 

Ο έλεγχος της κανονικότητας περιλαμβάνει δύο υποθέσεις 

Η0 : τα στοιχεία της μεταβλητής κατανέμονται σύμφωνα με την κανονική κατανομή 

Η1: τα στοιχεία της μεταβλητής δεν κατανέμονται σύμφωνα με την κανονική κατανομή  

Από τα παραπάνω δεδομένα για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΑΕΠ (GDP)  το Probability 
(P) του Jarque-Bera είναι 0.0025<0.05 άρα βρισκόμαστε στην Η1. 

Απόφαση: τα στοιχεία δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή. 

Όσον αφορά τις εξαγωγές (EXPORTD) το Probability (J-B) είναι P=0.000395>0.05 άρα 
βρισκόμαστε στην Η1. 

Απόφαση: τα στοιχεία δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή. 

Για τον πληθωρισμό του δείκτη καταναλωτή (INFCPI) το Probability (J-B) είναι 
Ρ=0.048546<0.05 άρα βρισκόμαστε στην Η1. 

Απόφαση: τα στοιχεία δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή. 

Τέλος για την παραγωγή ενέργειας (KWH) το Probability (J-B) είναι P=0.157101>0.05 
άρα βρισκόμαστε στην Η0.  

Απόφαση : τα στοιχεία ακολουθούν την κανονική κατανομή. 

 

3.4 Πίνακας συσχετίσεων. 

Όπως και στον έλεγχο κανονικότητας έτσι κι εδώ τα αποτελέσματα μελετώνται σύμφωνα 
με τις δύο παρακάτω υποθέσεις. 

Η0 : Μη στατιστικά σημαντικό. 

Η1 : Στατιστικά σημαντικό.  
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Covariance Analysis: Ordinary   

Date: 05/18/13   Time: 10:43   

Sample: 1960 2011    

Included observations: 52   

     
     
Correlation    

t-Statistic    

Probability GDP  EXPORTD  INFCPI  KWH  

GDP  1.000000    

 -----     

 -----     

     

EXPORTD  0.991079 1.000000   

 52.58130 -----    

 0.0000 -----    

     

INFCPI  -0.284665 -0.296962 1.000000  

 -2.099759 -2.199035 -----   

 0.0408 0.0325 -----   

     

KWH  0.917597 0.901922 -0.137942 1.000000 

 16.32251 14.76633 -0.984809 -----  

 0.0000 0.0000 0.3295 -----  

     
     
Πίνακας 11 πίνακας συσχετίσεων 

 

Από τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα συσχετίσεων προκύπτει πως οι εξαγωγές με το ΑΕΠ 
έχουν ισχυρή συσχέτιση (0,991079 πολύ κοντά στην μονάδα) η οποία είναι και στατιστικά 
σημαντική αφού το Probability της t-Statistic κατανομής είναι 0.0000<0.05 άρα βρισκόμαστε 
στην υπόθεση Η1 . 

Ο Πληθωρισμός του ΔΤΚ (INFCPI) με το ΑΕΠ δεν έχουν ισχυρή συσχέτιση (-0,28466) η οποία 
είναι και στατιστικά σημαντική αφού το Probability της t-Statistic κατανομής είναι 0.0408<0.05 
άρα βρισκόμαστε στην υπόθεση Η1 . 

Η παραγωγή ενέργειας (KWH) με το ΑΕΠ έχουν ισχυρή συσχέτιση (0,917 πολύ κοντά στην 
μονάδα) η οποία είναι και στατιστικά σημαντική αφού το Probability της t-Statistic κατανομής 
είναι 0.0000<0.05 άρα βρισκόμαστε στην υπόθεση Η1 . 

Η παραγωγή ενέργειας (KWH) με τον Πληθωρισμό του ΔΤΚ (INFCPI) δεν έχουν ισχυρή 
συσχέτιση (-0,137) η οποία δεν είναι και στατιστικά σημαντική αφού το Probability της 
t-Statistic κατανομής είναι 0.3295>0.05 άρα βρισκόμαστε στην υπόθεση Η0 . 

Η παραγωγή ενέργειας (KWH) με τις εξαγωγές έχουν ισχυρή συσχέτιση (0,90 πολύ κοντά στην 
μονάδα) η οποία είναι και στατιστικά σημαντική αφού το Probability της t-Statistic κατανομής 
είναι 0.0000<0.05 άρα βρισκόμαστε στην υπόθεση Η1 . 

Ο Πληθωρισμός του ΔΤΚ (INFCPI) με τις εξαγωγές δεν έχουν ισχυρή συσχέτιση (-0,296) η οποία 
είναι στατιστικά σημαντική αφού το Probability της t-Statistic κατανομής είναι 0.0325<0.05 άρα 
βρισκόμαστε στην υπόθεση Η1 . 
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Κεφάλαιο 4. Δεδομένα και εξειδίκευση του υποδείγματος 

 Ακολουθώντας το υπόδειγμα “Multivariate Granger causality between electricity generation, 
exports, prices and GDP in Malaysia» των Hooi Hooi Leanna, Russell Smyth September 2010,  

GDP = f (KWH, INFCPI, EXPORTD)  (1) 

όπου: 
GDP = Ακαθάριστο εθνικό Προϊόν σε δολάρια  
KWH = παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε kwh 
INFCPI = Πληθωρισμός Δείκτη καταναλωτή 
EXPORTD = Εξαγωγές σε USD. 

 Τα στοιχεία μου είναι ετήσια και τα πήρα από http://databank.worldbank.org , ξεκινάνε από 
το 1960 και φτάνουν μέχρι το 2011.  

Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζουμε το υπόδειγμά μας με βάση: 

4.1. Οικονομικά κριτήρια (πρόσημα). 

4.2. Στατιστικά κριτήρια.(4.2.1 έλεγχος συντελεστών παλινδρόμησης. 4.2.2 Συντελεστής 
προσδιορισμού. 4.2.3 έλεγχος όλων των συντελεστών της παλινδρόμησης.)  

4.3. Οικονομετρικά κριτήρια.(4.3.1 Κανονικότητα, 4.3.2 Αυτοσυσχέτιση,4.3.3 
Ετεροσκεδαστικότητα, 4.3.4 Εξειδίκευση, 4.3.5. Σταθερότητα των συντελεστών, 4.3.6. 
Προβλεπτική ικανότητα ή Προβλεπτική αποτυχία. 4.3.7 cusum) 

 4.1. Οικονομικά κριτήρια (πρόσημα). 

Έστω ότι η μορφή του υποδείγματός μου είναι γραμμική και είναι η ακόλουθη: 

GDP = b0 + b1 KWH + b2 INFCPI + b3 EXPORTD + ut 

Περιμένω με βάση την θεωρία b1>0 και b2<0 και b3>0. 

Εκτιμώντας το υπόδειγμα στην γραμμική του μορφή έχω τα παρακάτω αποτελέσματα: 

 
Dependent Variable: GDP   

Method: Least Squares   

Date: 05/18/13   Time: 10:46   

Sample: 1960 2011   

Included observations: 52   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1333.697 3992.720 0.334032 0.7398 

EXPORTD 3.722134 0.189674 19.62382 0.0000 

INFCPI -101.1399 233.3683 -0.433392 0.6667 

KWH 0.064802 0.020794 3.116315 0.0031 
     
     R-squared 0.985311     Mean dependent var 95588.49 

Adjusted R-squared 0.984393     S.D. dependent var 95226.73 

S.E. of regression 11896.62     Akaike info criterion 21.67970 

http://databank.worldbank.org/
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Sum squared resid 6.79E+09     Schwarz criterion 21.82979 

Log likelihood -559.6722     Hannan-Quinn criter. 21.73724 

F-statistic 1073.230     Durbin-Watson stat 1.102658 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Πίνακας 12: Πίνακας Παλινδρόμησης 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν οι συντελεστές παλινδρόμησης και η 
συνάρτηση γράφεται ως εξής . 

GDP = 1333,697 +0,06482* KWH -101,1399* INFCPI + 3,722134* EXPORTD + ut  

4.2. Στατιστικά κριτήρια 

4.2.1 έλεγχος συντελεστών παλινδρόμησης 

Έλεγχος με την t-Statistic κατανομή 

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του EVIEWS του πίνακα 4.1 και ακολουθώντας το 

Probability της t κατανομής διαπιστώνουμε ότι για τις μεταβλητές KWH, EXPORTD έχουμε 
αντίστοιχα Probability=0.0031 και 0.0000<0.005 άρα σε επίπεδο σημαντικότητας 5% 
δεχόμαστε ότι οι μεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικές.  

Ενώ για την μεταβλητή INFCPI έχουμε Probability=0.6667>0.005 άρα δεχόμαστε ότι η 
μεταβλητή δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

4.2.2 Έλεγχος συντελεστή προσδιορισμού 

Ο συντελεστής προσδιορισμού (R2) ο οποίος εκφράζει το ποσοστό μεταβλητότητας της 
εξαρτημένης μεταβλητής GDP από τις ανεξάρτητες μεταβλητές παίρνει τιμές μεταξύ [0,1] και 
όσο πιο κοντά στη μονάδα βρίσκεται, τόσο καλύτερη είναι η προσαρμογή των δεδομένων στο 
γραμμικό μοντέλο. Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε 

R2 = SSR / SST 

Ο συντελεστής ανέρχεται στο 0.985 που σημαίνει ότι κατά 98,5 % η μεταβλητότητα των KWH, 
EXPORTD, INFCPI ερμηνεύει τα δεδομένα toy ΑΕΠ για τα έτη 1960-2011. 

4.2.3 έλεγχος όλων των συντελεστών της παλινδρόμησης 

Έλεγχος γραμμικής σχέσης μεταβλητών 

Ο έλεγχος των 2 υποθέσεων που μπορεί να γίνει με την F κατανομή περιλαμβάνει 

Η0 : μη γραμμική σχέση μεταξύ των μεταβλητών 

Η1 : γραμμική σχέση μεταξύ των μεταβλητών 

Ακολουθώντας την F κατανομή το Probability (F-Statistic) = 0.0000<0.05 επομένως 
βρισκόμαστε στην Η1 και υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ των μεταβλητών GDP, KWH, 
EXPORTD, INFCPI. 
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4.3 Οικονομετρικά κριτήρια. 

4.3.1  Κανονικότητα. 

Εφαρμόζοντας έλεγχο κανονικότητας προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα: 

 

Πίνακας 13  Έλεγχος κανονικότητας 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας προκύπτει ότι το Probability (J-B) = 

0.000 < 0.05 επομένως τα στοιχεία όπως φαίνεται και παραπάνω δεν κατανέμονται σύμφωνα 

με την κανονική κατανομή. 

4.3.2 . Αυτοσυσχέτιση. 

Με τη χρήση του EVIEWS  κάνουμε έλεγχο αυτοσυσχέτισης 1ης τάξης και προκύπτουν τα 

παρακάτω αποτελέσματα: 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 11.75847     Prob. F(1,47) 0.0013 

Obs*R-squared 10.40600     Prob. Chi-Square(1) 0.0013 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 05/18/13   Time: 10:52   

Sample: 1960 2011   

Included observations: 52   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1234.056 3626.629 -0.340276 0.7352 

EXPORTD -0.111071 0.174466 -0.636631 0.5275 

INFCPI -4.513715 210.9287 -0.021399 0.9830 

KWH 0.011106 0.019071 0.582317 0.5631 

RESID(-1) 0.465598 0.135780 3.429063 0.0013 

0

4

8
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16

20

-20000 0 20000 40000

Series: Residuals
Sample 1960 2011
Observations 52

Mean      -6.65e-12
Median   69.66665
Maximum  50402.33
Minimum -30336.60
Std. Dev.   11541.41
Skewness   1.199254
Kurtosis   9.253841

Jarque-Bera  97.20395
Probability  0.000000
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     R-squared 0.200115     Mean dependent var -1.91E-11 

Adjusted R-squared 0.132040     S.D. dependent var 11541.41 

S.E. of regression 10752.49     Akaike info criterion 21.49487 

Sum squared resid 5.43E+09     Schwarz criterion 21.68249 

Log likelihood -553.8667     Hannan-Quinn criter. 21.56680 

F-statistic 2.939618     Durbin-Watson stat 1.694026 

Prob(F-statistic) 0.030007    
     
     

 

Πίνακας 14 Πίνακας αυτοσυσχέτισης Breusch-Godfrey 

Από τα δεδομένα του Πίνακα προκύπτει ότι το Probability τόσο της F όσο και του Chi-Square 

είναι 0.0013< 0.05  επομένως έχουμε αυτοσυσχέτιση 1ης τάξης. 

Προχωράμε να δούμε αν έχουμε αυτοσυσχέτιση 2ης τάξης. 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 7.156525     Prob. F(2,46) 0.0020 

Obs*R-squared 12.34026     Prob. Chi-Square(2) 0.0021 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 05/19/13   Time: 11:35   

Sample: 1960 2011   

Included observations: 52   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     EXPORTD -0.082092 0.173286 -0.473737 0.6379 

KWH 0.007581 0.018971 0.399632 0.6913 

INFCPI -14.83471 208.3066 -0.071216 0.9435 

C -668.3342 3599.456 -0.185676 0.8535 

RESID(-1) 0.569552 0.150923 3.773787 0.0005 

RESID(-2) -0.229392 0.153150 -1.497826 0.1410 
     
     R-squared 0.237313     Mean dependent var -6.65E-12 

Adjusted R-squared 0.154412     S.D. dependent var 11541.41 

S.E. of regression 10613.01     Akaike info criterion 21.48572 

Sum squared resid 5.18E+09     Schwarz criterion 21.71086 

Log likelihood -552.6286     Hannan-Quinn criter. 21.57203 

F-statistic 2.862610     Durbin-Watson stat 1.916837 

Prob(F-statistic) 0.024787    
     
     

Πίνακας 15 Πίνακας αυτοσυσχέτισης Breusch-Godfrey 2
ης

 τάξης. 

 

Από τα δεδομένα του Πίνακα προκύπτει ότι το Probability τόσο της F όσο και του Chi-Square 

είναι 0.002< 0.05 επομένως έχουμε αυτοσυσχέτιση 2ης τάξης. 
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4.3.3. Ετεροσκεδαστικότητα. 

Πραγματοποιώντας έλεγχο ετεροσκεδαστικότητας με τη χρήση του προγράμματος EVIEWS 

προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία: 

 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 1.829615     Prob. F(9,42) 0.0911 

Obs*R-squared 14.64530     Prob. Chi-Square(9) 0.1012 

Scaled explained SS 51.49915     Prob. Chi-Square(9) 0.0000 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 05/18/13   Time: 10:56   

Sample: 1960 2011   

Included observations: 52   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -21520383 2.09E+08 -0.102985 0.9185 

EXPORTD -49727.14 49079.84 -1.013189 0.3168 

EXPORTD^2 0.504867 0.733949 0.687878 0.4953 

EXPORTD*INFCPI 5640.011 2881.406 1.957381 0.0570 

EXPORTD*KWH -0.049456 0.145144 -0.340735 0.7350 

INFCPI 38794135 47240695 0.821202 0.4162 

INFCPI^2 -662944.1 1338299. -0.495363 0.6229 

INFCPI*KWH -298.0411 198.3055 -1.502939 0.1403 

KWH -278.9390 4094.134 -0.068131 0.9460 

KWH^2 0.007986 0.010389 0.768670 0.4464 
     
     R-squared 0.281640     Mean dependent var 1.31E+08 

Adjusted R-squared 0.127706     S.D. dependent var 3.79E+08 

S.E. of regression 3.54E+08     Akaike info criterion 42.37834 

Sum squared resid 5.26E+18     Schwarz criterion 42.75358 

Log likelihood -1091.837     Hannan-Quinn criter. 42.52220 

F-statistic 1.829615     Durbin-Watson stat 1.803848 

Prob(F-statistic) 0.091060    
     
     

 

 Πίνακας 16   Πίνακας ετεροσκεδαστικότητας (white). 

Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι  Prob(F-statistic)= 0.091060>0,05 δεν έχουμε 

ετεροσκεδαστικότητα και τα κατάλοιπα κατανέμονται σωστά.  

 

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 0.471589     Prob. F(1,49) 0.4955 

Obs*R-squared 0.486158     Prob. Chi-Square(1) 0.4856 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   
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Date: 05/18/13   Time: 10:59   

Sample (adjusted): 1961 2011   

Included observations: 51 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.21E+08 56820359 2.124014 0.0387 

RESID^2(-1) 0.097626 0.142162 0.686723 0.4955 
     
     R-squared 0.009533     Mean dependent var 1.33E+08 

Adjusted R-squared -0.010681     S.D. dependent var 3.82E+08 

S.E. of regression 3.84E+08     Akaike info criterion 42.41041 

Sum squared resid 7.24E+18     Schwarz criterion 42.48616 

Log likelihood -1079.465     Hannan-Quinn criter. 42.43936 

F-statistic 0.471589     Durbin-Watson stat 2.005784 

Prob(F-statistic) 0.495494    
     
     

Πίνακας 17   Πίνακας ετεροσκεδαστικότητας (ARCH). 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι δεν έχω πρόβλημα στο ARCH test καθώς 

Prob(F-statistic)= )= 0.495494>0,05, δεν έχουμε ετεροσκεδαστικότητα και τα κατάλοιπα 

κατανέμονται σωστά. 

4.3.4  Εξειδίκευση του υποδείγματος. 

 

Πραγματοποιώντας τον έλεγχο για την εξειδίκευση του υποδείγματος (Ramsey RESET Test) με 

τη χρήση του προγράμματος EVIEWS προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία: 

 

Ramsey RESET Test   

Equation: UNTITLED   

Specification: GDP C EXPORTD INFCPI KWH  

Omitted Variables: Squares of fitted values  
     
      Value df Probability  

t-statistic  0.485553  47  0.6295  

F-statistic  0.235762 (1, 47)  0.6295  

Likelihood ratio  0.260191  1  0.6100  
     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  33907150  1  33907150  

Restricted SSR  6.79E+09  48  1.42E+08  

Unrestricted SSR  6.76E+09  47  1.44E+08  

Unrestricted SSR  6.76E+09  47  1.44E+08  
     
     LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL -559.6722  48   

Unrestricted LogL -559.5421  47   
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Unrestricted Test Equation:   

Dependent Variable: GDP   

Method: Least Squares   

Date: 05/18/13   Time: 11:05   

Sample: 1960 2011   

Included observations: 52   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2288.456 4479.531 0.510869 0.6118 

EXPORTD 4.262712 1.129622 3.773575 0.0005 

INFCPI -112.6892 236.4480 -0.476592 0.6359 

KWH 0.042787 0.049951 0.856574 0.3960 

FITTED^2 -2.85E-07 5.87E-07 -0.485553 0.6295 
     
     R-squared 0.985384     Mean dependent var 95588.49 

Adjusted R-squared 0.984140     S.D. dependent var 95226.73 

S.E. of regression 11992.47     Akaike info criterion 21.71316 

Sum squared resid 6.76E+09     Schwarz criterion 21.90078 

Log likelihood -559.5421     Hannan-Quinn criter. 21.78509 

F-statistic 792.1659     Durbin-Watson stat 1.083585 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Πίνακας 18  test Ramsey. 

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι έχουμε για t-statistic, F-statistic Probability 

0.6295 > 0.05. Δεδομένων των παρακάτω υποθέσεων έχουμε 

 Η0 : Η εξειδίκευση του υποδείγματος είναι καλή 

 Η1 : Η εξειδίκευση του υποδείγματος δεν είναι καλή 

Απόφαση : εφόσον έχουμε Probability 0.6295>0.05 η υπόθεση Η1 απορρίπτεται, συνεπώς η 

εξειδίκευση του υποδείγματος είναι καλή.  

4.3.5. Σταθερότητα των συντελεστών. 

Για τον έλεγχο σταθερότητας των συντελεστών κάνουμε το 1ο test chow. Τα αποτελέσματα 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Chow Breakpoint Test: 2005   

Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints 

Varying regressors: All equation variables  

Equation Sample: 1960 2011  
     
     F-statistic 3.237387  Prob. F(4,44) 0.0206 

Log likelihood ratio 13.41476  Prob. Chi-Square(4) 0.0094 

Wald Statistic  12.94955  Prob. Chi-Square(4) 0.0115 
     
     

Πίνακας 19    1
o
 test chow 

Για το ανωτέρω τεστ έχουμε τις εξής υποθέσεις. 
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 Η0 : οι συντελεστές των υποδειγμάτων είναι σταθεροί 

 Η1 : οι συντελεστές των δύο υποδειγμάτων δεν είναι σταθεροί  

Απόφαση : Σύμφωνα με τον πίνακα έχουμε Probability της F – Statistics 0.0206<0.05, συνεπώς 
βρισκόμαστε στην υπόθεση Η1 και οι συντελεστές των δύο υποδειγμάτων δεν είναι σταθεροί. 

4.3.6. Προβλεπτική ικανότητα ή Προβλεπτική αποτυχία 

 

Για τον έλεγχο της προβλεπτικής ικανότητας κάνουμε το 2ο test chow. Τα αποτελέσματα 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Chow Forecast Test   

Equation: UNTITLED   

Specification: GDP C EXPORTD INFCPI KWH  

Test predictions for observations from 2005 to 2011 
     
      Value df Probability  

F-statistic  5.308182 (7, 41)  0.0002  

Likelihood ratio  33.54786  7  0.0000  
     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  3.23E+09  7  4.61E+08  

Restricted SSR  6.79E+09  48  1.42E+08  

Unrestricted SSR  3.56E+09  41  86919820  

Unrestricted SSR  3.56E+09  41  86919820  
     
     LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL -559.6722  48   

Unrestricted LogL -542.8983  41   
     
     Unrestricted log likelihood adjusts test equation results to account for 

        observations in forecast sample  

     

     

Unrestricted Test Equation:   

Dependent Variable: GDP   

Method: Least Squares   

Date: 05/18/13   Time: 11:10   

Sample: 1960 2004   

Included observations: 45   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1018.199 3441.222 0.295883 0.7688 

EXPORTD 3.345770 0.455835 7.339878 0.0000 

INFCPI -149.5141 196.8073 -0.759698 0.4518 

KWH 0.084806 0.033544 2.528170 0.0154 
     
     R-squared 0.974508     Mean dependent var 64863.08 

Adjusted R-squared 0.972643     S.D. dependent var 56367.19 
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S.E. of regression 9323.080     Akaike info criterion 21.20306 

Sum squared resid 3.56E+09     Schwarz criterion 21.36365 

Log likelihood -473.0689     Hannan-Quinn criter. 21.26293 

F-statistic 522.4575     Durbin-Watson stat 0.514123 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 Πίνακας 20    2
o
 test chow. 

Εκτελώντας το 2ο test chow παρατηρούμε ότι έχουμε Probability 0.00<0.05. 

 H0 : Η προβλεπτική ικανότητα των υποδειγμάτων είναι καλή 

 Η1 : Η προβλεπτική ικανότητα των υποδειγμάτων δεν είναι καλή.  

Απόφαση : σύμφωνα με τα παραπάνω βρισκόμαστε στην υπόθεση Η1 και η προβλεπτική 
ικανότητα του υποδείγματος δεν είναι καλή. 

Παράλληλα πραγματοποιώντας και το τεστ cusum παρακάτω περιμένουμε τα αποτελέσματα να 
επιβεβαιωθούν.  

 

4.3.7 Τεστ CUSUM 

 

 

Πίνακας 21   Test cusum 

Στα παραπάνω γραφήματα η μπλε γραμμή αντιστοιχεί στα δεδομένα μας, και θα έπρεπε να 
βρίσκεται εντός των κόκκινων γραμμών. Παρατηρώντας τα παραπάνω αποτελέσματα  λοιπόν 
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος στο σύνολο 
των δεδομένων είναι καλή. 

 Test CUSUM of squares  
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Πίνακας 22  Test cusum of squares 

Στα παραπάνω γραφήματα η μπλε γραμμή αντιστοιχεί στα δεδομένα μας, και θα έπρεπε να 
βρίσκεται εντός των κόκκινων γραμμών. Παρατηρώντας τα παραπάνω αποτελέσματα  λοιπόν 
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος στο σύνολο 
των δεδομένων δεν είναι καλή. 

Τέλος κάνω το τεστ των καταλοίπων. Με τη χρήση του EVIEWS προκύπτει το παρακάτω 
γράφημα στο οποίο είναι εμφανές ότι η πρόβλεψη δεν είναι καλή. 
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Πίνακας 23   Test καταλοίπων 

 

Κεφάλαιο 5 Στασιμότητα των χρονοσειρών 

Εισαγωγή 

Μια στοχαστική διαδικασία (χρονική σειρά) είναι στάσιμη όταν ο μέσος και η διακύμανση δεν 

μεταβάλλονται ενώ η συνδιακύμανση είναι συνάρτηση των χρονικών υστερήσεων. Όταν 

υπάρχει λευκός θόρυβος έχω στασιμότητα. Δεν θέλω να έχω κίβδηλη παλινδρόμηση που 

συμβαίνει όταν ο συντελεστής προσδιορισμού R2 είναι μεγαλύτερος από τον στατιστικό δείκτη 

των Derbin-Watson, ή όταν οι συντελεστές του υποδείγματός μου δεν είναι στάσιμες.   

Έλεγχοι Στασιμότητας 

Στους προηγούμενους ελέγχους της Τ και F κατανομής υπήρχε η προϋπόθεση αλλά όχι η 

επιβεβαίωση ότι οι μεταβλητές που εκτιμώνται είναι στάσιμες. Αν αυτό δεν υφίσταται τότε οι 

στατιστικοί έλεγχοι που εφαρμόζονται στα υποδείγματα των παλινδρομήσεων δίνουν 

αναξιόπιστα αποτελέσματα. Για να εξαλειφθεί το πρόβλημα της κίβδηλης παλινδρόμησης 

εκτιμούμε τις πρώτες διαφορές των χρονικών σειρών και όχι τα επίπεδά τους. 

Παρακάτω ακολουθούν ορισμένοι έλεγχοι που αφορούν τη σταθερότητα των συντελεστών. 

5.1 Διαδικασία συντελεστών αυτοσυσχέτισης 

Έλεγχος συντελεστών στασιμότητας. 

Για τη μεταβλητή KWH που αφορά στην παραγωγή ενέργειας έχουμε τα κάτωθι: 

 

Date: 05/18/13   Time: 11:26    

Sample: 1960 2011      

Included observations: 52     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
             . |*******       . |******* 1 0.962 0.962 50.988 0.000 

      . |*******       .*| .    | 2 0.915 -0.149 98.011 0.000 

      . |******|       .*| .    | 3 0.860 -0.114 140.41 0.000 

      . |******|       .*| .    | 4 0.800 -0.077 177.87 0.000 

      . |***** |       . | .    | 5 0.738 -0.046 210.40 0.000 

      . |***** |       . | .    | 6 0.676 -0.015 238.31 0.000 

      . |****  |       . | .    | 7 0.615 -0.032 261.88 0.000 

      . |****  |       . | .    | 8 0.552 -0.048 281.34 0.000 

      . |****  |       . | .    | 9 0.490 -0.043 297.00 0.000 

      . |***   |       . | .    | 10 0.430 0.005 309.39 0.000 

      . |***   |       . | .    | 11 0.372 -0.043 318.85 0.000 

      . |**    |       . | .    | 12 0.314 -0.040 325.75 0.000 

      . |**    |       . | .    | 13 0.261 0.022 330.63 0.000 

      . |*.    |       . | .    | 14 0.212 0.002 333.95 0.000 

      . |*.    |       . | .    | 15 0.165 -0.039 336.01 0.000 

      . |*.    |       . | .    | 16 0.118 -0.059 337.09 0.000 

      . | .    |       . | .    | 17 0.073 -0.023 337.51 0.000 
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      . | .    |       . | .    | 18 0.029 -0.028 337.58 0.000 

      . | .    |       . | .    | 19 -0.011 0.006 337.59 0.000 

      . | .    |       . | .    | 20 -0.050 -0.050 337.81 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 21 -0.088 -0.047 338.51 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 22 -0.126 -0.037 340.00 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 23 -0.164 -0.062 342.62 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 24 -0.202 -0.028 346.69 0.000 
       
        

Πίνακας 24 Πίνακας αυτοσυσχέτισης μεταβλητής KWH στα επίπεδά της. 

Παρατηρούμε ότι το Probability του στατιστικού ΒΟΧ-PIERE για την μεταβλητή KWH είναι 

0.000<0.05, επομένως η μεταβλητή δεν είναι στάσιμη στα επίπεδά της. Επαναλαμβάνουμε τον 

έλεγχο με τις πρώτες διαφορές και όπως βλέπουμε παρακάτω ακόμη και στις πρώτες διαφορές 

το Probability του στατιστικού ΒΟΧ-PIERE για την μεταβλητή KWH δεν είναι παντού μεγαλύτερο 

από 0.05 επομένως η μεταβλητή δεν είναι στάσιμη.  

 

Date: 05/19/13   Time: 20:45    

Sample: 1960 2011      

Included observations: 51     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
             . |***   |       . |***   | 1 0.436 0.436 10.296 0.001 

      . |*.    |       .*| .    | 2 0.113 -0.096 10.996 0.004 

      . | .    |       . | .    | 3 0.040 0.035 11.087 0.011 

      . | .    |       . | .    | 4 0.063 0.051 11.318 0.023 

      . | .    |       . | .    | 5 0.048 -0.002 11.455 0.043 

      . | .    |       .*| .    | 6 -0.048 -0.087 11.593 0.072 

      . | .    |       . | .    | 7 -0.053 0.008 11.766 0.109 

      .*| .    |       .*| .    | 8 -0.120 -0.123 12.671 0.124 

      . | .    |       . |*.    | 9 0.044 0.182 12.797 0.172 

      .*| .    |       **| .    | 10 -0.127 -0.285 13.867 0.179 

      **| .    |       .*| .    | 11 -0.239 -0.078 17.721 0.088 

      .*| .    |       . | .    | 12 -0.115 0.071 18.637 0.098 

      .*| .    |       .*| .    | 13 -0.069 -0.077 18.972 0.124 

      . | .    |       . | .    | 14 -0.014 0.033 18.986 0.165 

      . |*.    |       . |*.    | 15 0.090 0.190 19.590 0.188 

      . | .    |       **| .    | 16 -0.052 -0.308 19.802 0.229 

      .*| .    |       . | .    | 17 -0.129 0.069 21.127 0.221 

      . | .    |       . | .    | 18 0.006 0.046 21.130 0.273 

      . | .    |       .*| .    | 19 0.031 -0.095 21.211 0.325 

      . | .    |       . |*.    | 20 0.006 0.110 21.214 0.385 

      . | .    |       .*| .    | 21 -0.036 -0.135 21.331 0.439 

      . | .    |       .*| .    | 22 -0.042 -0.089 21.498 0.490 

      .*| .    |       . | .    | 23 -0.151 -0.048 23.714 0.420 

      .*| .    |       .*| .    | 24 -0.086 -0.136 24.450 0.436 
       
       

Πίνακας 25   Πίνακας αυτοσυσχέτισης μεταβλητής KWH στις 1
ες

 διαφορές. 

Για τη μεταβλητή (GDP) που αφορά στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν έχουμε τα κάτωθι: 
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Date: 05/18/13   Time: 11:26    

Sample: 1960 2011      

Included observations: 52     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
             . |*******       . |******* 1 0.939 0.939 48.547 0.000 

      . |******|       .*| .    | 2 0.863 -0.156 90.400 0.000 

      . |******|       .*| .    | 3 0.771 -0.166 124.50 0.000 

      . |***** |       .*| .    | 4 0.668 -0.130 150.58 0.000 

      . |****  |       . | .    | 5 0.573 0.049 170.20 0.000 

      . |****  |       . |*.    | 6 0.494 0.083 185.09 0.000 

      . |***   |       . | .    | 7 0.426 0.013 196.41 0.000 

      . |***   |       . | .    | 8 0.366 -0.044 204.96 0.000 

      . |**    |       . | .    | 9 0.320 0.032 211.64 0.000 

      . |**    |       . |*.    | 10 0.291 0.099 217.30 0.000 

      . |**    |       . | .    | 11 0.268 -0.009 222.22 0.000 

      . |**    |       .*| .    | 12 0.244 -0.074 226.40 0.000 

      . |*.    |       .*| .    | 13 0.212 -0.120 229.63 0.000 

      . |*.    |       . | .    | 14 0.175 -0.023 231.88 0.000 

      . |*.    |       . | .    | 15 0.137 0.037 233.30 0.000 

      . |*.    |       . | .    | 16 0.096 -0.021 234.02 0.000 

      . | .    |       . | .    | 17 0.054 -0.065 234.25 0.000 

      . | .    |       . | .    | 18 0.016 -0.012 234.27 0.000 

      . | .    |       . | .    | 19 -0.019 -0.001 234.31 0.000 

      . | .    |       . | .    | 20 -0.057 -0.052 234.59 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 21 -0.090 -0.032 235.32 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 22 -0.121 -0.060 236.70 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 23 -0.144 0.040 238.72 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 24 -0.166 -0.026 241.50 0.000 
       
       

Πίνακας 26   Πίνακας αυτοσυσχέτισης μεταβλητής GDP στα επίπεδά της. 
 

Παρατηρούμε ότι το Probability του στατιστικού ΒΟΧ-PIERE για την μεταβλητή GDP είναι 
0.000<0.05, επομένως η μεταβλητή δεν είναι στάσιμη στα επίπεδά της. Επαναλαμβάνουμε τον 
έλεγχο με τις πρώτες διαφορές και όπως βλέπουμε παρακάτω ακόμη και στις πρώτες διαφορές 
το Probability του στατιστικού ΒΟΧ-PIERE για την μεταβλητή GDP είναι παντού μικρότερο από 
0.05 επομένως η μεταβλητή δεν είναι στάσιμη. 
 

Date: 05/19/13   Time: 20:44    

Sample: 1960 2011      

Included observations: 51     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
             . |****  |       . |****  | 1 0.531 0.531 15.217 0.000 

      . | .    |      ***| .    | 2 0.011 -0.377 15.224 0.000 

      . | .    |       . |**    | 3 -0.050 0.231 15.362 0.002 

      . |*.    |       . |*.    | 4 0.125 0.085 16.266 0.003 

      . | .    |       **| .    | 5 -0.011 -0.315 16.274 0.006 

      **| .    |       .*| .    | 6 -0.287 -0.112 21.238 0.002 

      **| .    |       . | .    | 7 -0.298 -0.000 26.687 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 8 -0.089 -0.035 27.189 0.001 

      . | .    |       . | .    | 9 0.013 0.004 27.199 0.001 

      . | .    |       . | .    | 10 -0.020 0.060 27.225 0.002 



 
 

Βλαχόπουλος Δημήτριος    Σελίδα 32 
 

      . | .    |       . |*.    | 11 0.045 0.114 27.363 0.004 

      . |*.    |       . | .    | 12 0.157 -0.021 29.061 0.004 

      . |*.    |       . | .    | 13 0.147 -0.021 30.600 0.004 

      . | .    |       .*| .    | 14 -0.036 -0.148 30.695 0.006 

      . | .    |       . |*.    | 15 -0.027 0.176 30.751 0.009 

      . |*.    |       . |*.    | 16 0.141 0.094 32.288 0.009 

      . |*.    |       . | .    | 17 0.153 -0.035 34.155 0.008 

      . | .    |       . |*.    | 18 0.026 0.156 34.212 0.012 

      .*| .    |       .*| .    | 19 -0.068 -0.103 34.602 0.016 

      .*| .    |       .*| .    | 20 -0.082 -0.185 35.188 0.019 

      .*| .    |       . | .    | 21 -0.073 0.036 35.663 0.024 

      .*| .    |       .*| .    | 22 -0.117 -0.084 36.934 0.024 

      .*| .    |       . | .    | 23 -0.138 -0.000 38.765 0.021 

      .*| .    |       . |*.    | 24 -0.072 0.102 39.284 0.025 
       
       

Πίνακας 27   Πίνακας αυτοσυσχέτισης μεταβλητής GDP στις 1
ες

 διαφορές. 

 

Για τη μεταβλητή (EXPORTD) που αφορά στις εξαγωγές. 

 

Date: 05/19/13   Time: 20:42    

Sample: 1960 2011      

Included observations: 52     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
             . |*******       . |******* 1 0.916 0.916 46.221 0.000 

      . |******|       . | .    | 2 0.843 0.023 86.149 0.000 

      . |******|       . | .    | 3 0.784 0.050 121.37 0.000 

      . |***** |      ***| .    | 4 0.671 -0.356 147.74 0.000 

      . |****  |       . | .    | 5 0.566 -0.053 166.88 0.000 

      . |****  |       . | .    | 6 0.488 0.073 181.43 0.000 

      . |***   |       . |*.    | 7 0.423 0.166 192.58 0.000 

      . |***   |       . | .    | 8 0.354 -0.049 200.58 0.000 

      . |**    |       . | .    | 9 0.304 -0.009 206.64 0.000 

      . |**    |       . | .    | 10 0.268 -0.034 211.45 0.000 

      . |**    |       . | .    | 11 0.231 0.015 215.11 0.000 

      . |*.    |       . | .    | 12 0.191 -0.063 217.66 0.000 

      . |*.    |       . | .    | 13 0.151 -0.055 219.31 0.000 

      . |*.    |       . | .    | 14 0.117 -0.009 220.32 0.000 

      . |*.    |       . | .    | 15 0.084 0.043 220.85 0.000 

      . | .    |       . | .    | 16 0.055 0.029 221.08 0.000 

      . | .    |       .*| .    | 17 0.023 -0.081 221.12 0.000 

      . | .    |       . | .    | 18 -0.004 -0.034 221.12 0.000 

      . | .    |       . | .    | 19 -0.028 -0.029 221.19 0.000 

      . | .    |       . | .    | 20 -0.055 -0.006 221.46 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 21 -0.077 -0.002 222.00 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 22 -0.099 -0.039 222.91 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 23 -0.116 0.011 224.23 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 24 -0.134 -0.022 226.02 0.000 
       
       

Πίνακας 28  Πίνακας αυτοσυσχέτισης μεταβλητής EXPORTD στα επίπεδά της. 
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Παρατηρούμε ότι το Probability του στατιστικού ΒΟΧ-PIERE για την μεταβλητή EXPORTD είναι 
0.000<0.05, επομένως η μεταβλητή δεν είναι στάσιμη στα επίπεδά της. Επαναλαμβάνουμε τον 
έλεγχο με τις πρώτες διαφορές και όπως βλέπουμε παρακάτω στις πρώτες διαφορές το 
Probability του στατιστικού ΒΟΧ-PIERE για την μεταβλητή EXPORTD είναι παντού μεγαλύτερο 
από 0.05 επομένως η μεταβλητή είναι στάσιμη στις 1ες διαφορές. 
 
 

Date: 05/19/13   Time: 20:43    

Sample: 1960 2011      

Included observations: 51     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
             . | .    |       . | .    | 1 0.033 0.033 0.0586 0.809 

      **| .    |       **| .    | 2 -0.275 -0.276 4.2328 0.120 

      . |*.    |       . |*.    | 3 0.148 0.182 5.4584 0.141 

      . |**    |       . |*.    | 4 0.225 0.142 8.3625 0.079 

      .*| .    |       .*| .    | 5 -0.164 -0.115 9.9376 0.077 

      .*| .    |       . | .    | 6 -0.136 -0.056 11.054 0.087 

      . |*.    |       . | .    | 7 0.150 0.049 12.427 0.087 

      . |*.    |       . |*.    | 8 0.117 0.079 13.293 0.102 

      . | .    |       . |*.    | 9 0.024 0.148 13.330 0.148 

      . | .    |       . | .    | 10 -0.049 -0.040 13.487 0.198 

      . | .    |       . | .    | 11 0.026 -0.020 13.531 0.260 

      . | .    |       . | .    | 12 0.021 -0.038 13.560 0.330 

      . | .    |       . | .    | 13 0.014 0.047 13.575 0.404 

      .*| .    |       . | .    | 14 -0.066 -0.033 13.896 0.457 

      . | .    |       . | .    | 15 -0.036 -0.033 13.993 0.526 

      . |*.    |       . | .    | 16 0.107 0.058 14.873 0.534 

      . | .    |       . | .    | 17 -0.008 -0.048 14.878 0.604 

      . | .    |       . |*.    | 18 0.005 0.091 14.880 0.670 

      . | .    |       .*| .    | 19 -0.034 -0.073 14.980 0.724 

      . | .    |       . | .    | 20 0.013 -0.009 14.995 0.777 

      . | .    |       . | .    | 21 -0.010 -0.015 15.004 0.823 

      .*| .    |       .*| .    | 22 -0.090 -0.089 15.760 0.828 

      .*| .    |       . | .    | 23 -0.078 -0.053 16.348 0.840 

      . | .    |       . | .    | 24 0.021 -0.015 16.390 0.873 
       
       

Πίνακας 29  Πίνακας αυτοσυσχέτισης μεταβλητής EXPORTD στις 1
ες

 διαφορές. 

Για τη μεταβλητή (INFCPI) που αφορά στον πληθωρισμό του δείκτη τιμών καταναλωτή. 

 

Date: 05/19/13   Time: 20:40    

Sample: 1960 2011      

Included observations: 52     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
             . |******|       . |******| 1 0.801 0.801 35.355 0.000 

      . |***** |       . |**    | 2 0.723 0.225 64.673 0.000 

      . |***** |       . | .    | 3 0.649 0.060 88.836 0.000 

      . |****  |       . | .    | 4 0.595 0.050 109.55 0.000 

      . |****  |       . |*.    | 5 0.576 0.116 129.38 0.000 

      . |****  |       .*| .    | 6 0.496 -0.111 144.40 0.000 

      . |***   |       **| .    | 7 0.371 -0.244 152.98 0.000 
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      . |**    |       .*| .    | 8 0.256 -0.170 157.18 0.000 

      . |*.    |       .*| .    | 9 0.170 -0.067 159.05 0.000 

      . |*.    |       .*| .    | 10 0.077 -0.128 159.45 0.000 

      . | .    |       .*| .    | 11 -0.004 -0.089 159.45 0.000 

      .*| .    |       .*| .    | 12 -0.128 -0.170 160.60 0.000 

      **| .    |       **| .    | 13 -0.275 -0.244 166.04 0.000 

      **| .    |       . |*.    | 14 -0.311 0.096 173.19 0.000 

     ***| .    |       . | .    | 15 -0.358 0.042 182.94 0.000 

     ***| .    |       . | .    | 16 -0.377 0.069 194.03 0.000 

     ***| .    |       .*| .    | 17 -0.447 -0.095 210.08 0.000 

    ****| .    |       . | .    | 18 -0.520 -0.054 232.42 0.000 

    ****| .    |       . | .    | 19 -0.534 0.054 256.72 0.000 

    ****| .    |       . | .    | 20 -0.518 0.031 280.27 0.000 

    ****| .    |       . | .    | 21 -0.501 -0.054 303.00 0.000 

    ****| .    |       . | .    | 22 -0.477 0.004 324.26 0.000 

     ***| .    |       . | .    | 23 -0.452 0.049 344.05 0.000 

     ***| .    |       . | .    | 24 -0.415 0.060 361.28 0.000 
       
       

 

Πίνακας 30  Πίνακας αυτοσυσχέτισης μεταβλητής INFCPI στα επίπεδά της. 
 

Παρατηρούμε ότι το Probability του στατιστικού ΒΟΧ-PIERE για την μεταβλητή INFCPI δεν είναι 
πουθενά μεγαλύτερο από 0.05, επομένως η μεταβλητή δεν είναι στάσιμη στα επίπεδά της. 
Επαναλαμβάνουμε τον έλεγχο με τις πρώτες διαφορές και όπως βλέπουμε παρακάτω στις 
πρώτες διαφορές το Probability του στατιστικού ΒΟΧ-PIERE για την μεταβλητή INFCPI δεν είναι 
παντού μεγαλύτερο από 0.05 επομένως η μεταβλητή δεν είναι στάσιμη στις 1ες διαφορές. 
 
 
 

Date: 05/19/13   Time: 20:41    

Sample: 1960 2011      

Included observations: 51     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
             **| .    |       **| .    | 1 -0.336 -0.336 6.1127 0.013 

      . | .    |       .*| .    | 2 0.013 -0.113 6.1223 0.047 

      .*| .    |       .*| .    | 3 -0.084 -0.134 6.5227 0.089 

      .*| .    |       .*| .    | 4 -0.066 -0.165 6.7751 0.148 

      . |*.    |       . |*.    | 5 0.172 0.090 8.5052 0.131 

      . |*.    |       . |**    | 6 0.105 0.215 9.1668 0.164 

      . | .    |       . |*.    | 7 -0.037 0.106 9.2513 0.235 

      . | .    |       . | .    | 8 -0.065 0.003 9.5163 0.301 

      . | .    |       . | .    | 9 0.022 0.062 9.5483 0.388 

      . | .    |       . | .    | 10 -0.030 -0.017 9.6076 0.476 

      . |*.    |       . | .    | 11 0.123 0.049 10.635 0.474 

      . | .    |       . |*.    | 12 0.044 0.095 10.767 0.549 

      .*| .    |       .*| .    | 13 -0.144 -0.087 12.246 0.508 

      . | .    |       .*| .    | 14 -0.043 -0.140 12.384 0.576 

      .*| .    |       .*| .    | 15 -0.074 -0.180 12.794 0.618 

      . |*.    |       . | .    | 16 0.148 0.002 14.489 0.562 

      . | .    |       . | .    | 17 0.011 -0.015 14.499 0.632 

      .*| .    |       .*| .    | 18 -0.105 -0.126 15.396 0.635 

      . | .    |       . | .    | 19 -0.027 -0.036 15.457 0.693 

      . | .    |       . | .    | 20 0.003 0.067 15.458 0.750 

      . | .    |       . | .    | 21 -0.021 -0.024 15.499 0.797 
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      . | .    |       .*| .    | 22 -0.000 -0.083 15.499 0.840 

      .*| .    |       .*| .    | 23 -0.084 -0.131 16.179 0.848 

      . | .    |       . | .    | 24 0.021 -0.001 16.223 0.880 
       
        

Πίνακας 31   Πίνακας αυτοσυσχέτισης μεταβλητής INFCPI στις 1
ες

 διαφορές. 

 
 

5.2  Έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας με επαυξημένο Dickie - Fuller και Philips-Peron 

Μια στοχαστική διαδικασία (χρονική σειρά) είναι στάσιμη όταν ο μέσος και η διακύμανση δεν 
μεταβάλλονται ενώ η συνδιακύμανση είναι συνάρτηση των χρονικών υστερήσεων και η κάθε 
μια εξαρτάται από την προηγούμενη με έναν σταθερό όρο. 

Για κάθε μεταβλητή κάνω έλεγχο με τις εξισώσεις και αν υπάρχει μοναδιαία ρίζα τότε η 
μεταβλητή μου δεν είναι στάσιμη. 

Ο έλεγχος της μοναδιαίας ρίζας με τον επαυξημένο Dickie – Fuller γίνεται με βάση τις 3 
παρακάτω εξισώσεις αναλόγως αν έχουμε σταθερά και τάση, μόνο σταθερά ή όχι. 

ΔXt=b2Xt-1+          
 
    χωρίς σταθερά και τάση 

ΔXt = b0+ b2Xt-1+          
 
    με σταθερά χωρίς τάση 

ΔXt == b0+ b1t+ b2t Xt-1+          
 
    με σταθερά και τάση 

 

Με την χρήση του EVIΕWS δημιουργούμε τον επαυξημένο πίνακα Dickie – Fuller  

Μεταβλητές None 
level 

Level c Level c+t 1
st

 difference 
none 

1
st

 difference 
c  

1
st

 difference 
c+t 

Kwh -2.04(4)** -1.33(1) -1.56(1) -2.46(0)** -2.87(0)* -2.90(0) 

Gdp 4.81(10) 4.57(10) 1.89(10) 0.53(10) -3.95(5)*** -4.85(9)*** 

Exportd 3.78(6) 3.07(6) 1.24(6) -1.25(6) -3.71(4)*** -4.51(5)*** 

infcpi -0.97(1) -1.71(1) -1.81(1) -9.95(0)*** -9.85(0)*** -9.94(0)*** 
Πίνακας 32  Επαυξημένος πίνακας Dickie – Fuller  

Με την χρήση του EVIΕWS δημιουργούμε τον πίνακα Philips – Peron 

Μεταβλητές None 
level 

Level c Level 
c+t 

1
st

 difference 
none 

1
st

 difference 
c  

1
st

 difference 
c+t 

Kwh 1.95(4) -0.87(3) -1.62(3) -2.46(0)** -2.87(0)** -2.90(0) 

Gdp 2.28(1) 0.78(1) -1.22(0) -3.35(9)*** -3.26(12)* -3.10(14) 

Exportd 3.72(7) 1.85(6) -0.98(3) -5.96(2)*** -6.53(2)*** -7.60(8)*** 

infcpi -1.10(5) -2.046(1)  -2.04(2) -10.39(10)*** -10.28(9)*** -12.21(16)*** 

Πίνακας 33  Πίνακας Philips – Peron 

Σημειώσεις: 

 Τα *, **, ***, συμβολίζουν τα επίπεδα 1%, 5%, 10% αντίστοιχα. 
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 Οι αριθμοί στις παρενθέσεις συμβολίζουν τον αριθμό των χρονικών υστερήσεων 
σύμφωνα με το κριτήριο του ΑΚΑΙΚΕ. 

 Τα κρίσιμα σημεία προέρχονται από τους πίνακες του McKinnon.  

Παρατηρώ ότι όλες οι μεταβλητές μου είναι στάσιμες στις 1ες διαφορές. 

Κεφάλαιο 6. Συνολοκλήρωση 
Δύο ή περισσότερες χρονοσειρές είναι συνολοκληρωμένες (έχουν μακροχρόνια σχέση 
ισορροπίας) όταν αυτές όλες είναι ολοκληρωμένες 1ης τάξης και υπάρχει ένας γραμμικός 
συνδυασμός (κατάλοιπα) ο οποίος είναι 1 τάξη μικρότερη από την τάξη των μεταβλητών. 

Υπάρχουν 2 κατηγορίες συνολοκληρώσεων αυτή της 1 εξίσωσης (ENGEL-GRANGER) και αυτή 
του συστήματος εξισώσεων (VAR) όπου ακολουθούμε την μεθοδολογία του Johansen. 

6.1 Μέθοδος Engle-Granger (1 εξίσωσης). 

Με την μεθοδολογία της 1 εξίσωσης τρέχουμε την παλινδρόμηση στα επίπεδά της και σώζουμε 
τα κατάλοιπα. Στην συνέχεια κάνουμε τον έλεγχο της στασιμότητας σε αυτά:  

Null Hypothesis: K has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on AIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.971490  0.7565 

Test critical values: 1% level  -3.568308  

 5% level  -2.921175  

 10% level  -2.598551  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(K)   

Method: Least Squares   

Date: 05/22/13   Time: 19:13   

Sample (adjusted): 1962 2011   

Included observations: 50 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     K(-1) -0.061040 0.062831 -0.971490 0.3363 

D(K(-1)) 0.354879 0.148612 2.387953 0.0210 

C 1054.926 1923.231 0.548518 0.5859 
     
     R-squared 0.109095     Mean dependent var 1543.051 

Adjusted R-squared 0.071184     S.D. dependent var 14008.79 

S.E. of regression 13500.99     Akaike info criterion 21.91704 

Sum squared resid 8.57E+09     Schwarz criterion 22.03176 

Log likelihood -544.9259     Hannan-Quinn criter. 21.96072 

F-statistic 2.877672     Durbin-Watson stat 1.916749 

Prob(F-statistic) 0.066227    
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Πίνακας 34   έλεγχος μοναδιαίας ρίζας. 

 

Δεδομένων των παρακάτω υποθέσεων έχουμε 

 Η0 : υπάρχει μοναδιαία ρίζα 

 Η1 : δεν υπάρχει μοναδιαία ρίζα 

Απόφαση : Παρατηρούμε ότι το probability είναι 0,7565>0,05 επομένως η υπόθεση Η1 
απορρίπτεται και υπάρχει μοναδιαία ρίζα. Επειδή υπάρχει μοναδιαία ρίζα δεν θα υπάρχει και 
μακροχρόνια σχέση ισορροπίας. Προχωρώ και στην 2η μεθοδολογία για να το εξακριβώσω. 

6.2 Μεθοδολογία VAR υποδείγματος. 

Όταν λέμε VAR σύστημα εξισώσεων εννοούμε ότι όλες τις μεταβλητές που υπάρχουν μπορώ να 
τις βάλω σαν ενδογενείς (δηλαδή αριστερά της εξίσωσης) αλλά και σαν εξωγενείς, τις ίδιες με 
χρονικές υστερήσεις. Για να διαμορφώσω το VAR υπόδειγμα λοιπόν πρέπει να βρω πόσες 
χρονικές υστερήσεις έχω. Αυτό μου δίνει και την τάξη του VAR υποδείγματος.  

Με χρήση του EVIEWS δοκιμάζω τα κριτήρια για την επιλογή των χρονικών υστερήσεων (τάξη 
του var υποδείγματος). 

 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: EXPORTD GDP INFCPI KWH     

Exogenous variables: C      

Date: 05/18/13   Time: 12:02     

Sample: 1960 2011      

Included observations: 48     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -1837.549 NA   2.48e+28  76.73120  76.88713  76.79013 

1 -1618.362  392.7101  5.23e+24  68.26507   69.04474*   68.55971* 

2 -1597.645  33.66462  4.36e+24  68.06854  69.47194  68.59889 

3 -1575.067   32.92667*   3.44e+24*   67.79445*  69.82158  68.56051 

4 -1560.540  18.76346  3.94e+24  67.85584  70.50671  68.85761 
       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    
Πίνακας 35  κριτήρια για την επιλογή των χρονικών υστερήσεων. 

Το υπόδειγμά μας είναι 3ης τάξης καθώς τα περισσότερα κριτήρια έχουν 3 χρονικές 
υστερήσεις. 

Προχωράμε πάντα με τη χρήση του EVIEWS στην συνολοκλήρωση έχοντας σαν επιλογή τις 3 
χρονικές υστερήσεις: 

 

Date: 05/18/13   Time: 12:04   

Sample (adjusted): 1964 2011   
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Included observations: 48 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: EXPORTD GDP INFCPI KWH    

Lags interval (in first differences): 1 to 3  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.491147  55.10395  47.85613  0.0090 

At most 1  0.265243  22.67537  29.79707  0.2624 

At most 2  0.099154  7.881062  15.49471  0.4782 

At most 3  0.058016  2.868837  3.841466  0.0903 
     
      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.491147  32.42857  27.58434  0.0110 

At most 1  0.265243  14.79431  21.13162  0.3035 

At most 2  0.099154  5.012226  14.26460  0.7403 

At most 3  0.058016  2.868837  3.841466  0.0903 
     
      Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  
     
     EXPORTD GDP INFCPI KWH  

-0.000214 -1.56E-05 -0.086124  2.55E-05  

-0.000486  0.000141  0.065540 -7.36E-06  

 0.000343 -9.50E-05  0.061524  1.32E-05  

-0.000104  3.61E-05  0.139106 -1.19E-05  
     
          

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   
     
     D(EXPORTD)  1391.184 -227.0964  52.68049 -621.8057 

D(GDP)  3453.040 -2694.227  1040.176 -773.3725 

D(INFCPI) -0.602327 -1.594392 -0.967141  0.031615 

D(KWH)  7018.546 -207.8476 -1020.254  512.6387 
     
          

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -1571.878  
     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

EXPORTD GDP INFCPI KWH  

 1.000000  0.072983  401.8098 -0.119156  

  (0.05957)  (151.787)  (0.02557)  
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Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  

D(EXPORTD) -0.298185    

  (0.10961)    

D(GDP) -0.740123    

  (0.28696)    

D(INFCPI)  0.000129    

  (0.00016)    

D(KWH) -1.504351    

  (0.29914)    
     
          

2 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -1564.481  
     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

EXPORTD GDP INFCPI KWH  

 1.000000  0.000000  293.8902 -0.092145  

   (99.2257)  (0.00697)  

 0.000000  1.000000  1478.699 -0.370096  

   (415.137)  (0.02917)  

     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  

D(EXPORTD) -0.187739 -0.053779   

  (0.27101)  (0.07233)   

D(GDP)  0.570197 -0.433858   

  (0.66783)  (0.17824)   

D(INFCPI)  0.000905 -0.000215   

  (0.00037)  (0.00010)   

D(KWH) -1.403266 -0.139095   

  (0.74152)  (0.19791)   
     
          

3 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -1561.975  
     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

EXPORTD GDP INFCPI KWH  

 1.000000  0.000000  0.000000 -0.120286  

    (0.01869)  

 0.000000  1.000000  0.000000 -0.511685  

    (0.08400)  

 0.000000  0.000000  1.000000  9.58E-05  

    (5.7E-05)  

     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  

D(EXPORTD) -0.169661 -0.058782 -131.4567  

  (0.32254)  (0.08703)  (63.4696)  

D(GDP)  0.927147 -0.532642 -409.9737  

  (0.78689)  (0.21232)  (154.844)  

D(INFCPI)  0.000573 -0.000124 -0.112125  

  (0.00043)  (0.00012)  (0.08522)  

D(KWH) -1.753378 -0.042203 -680.8553  

  (0.87569)  (0.23629)  (172.318)  
     
     
Πίνακας 36   πίνακας συνολοκλήρωσης 3 χρονικών υστερήσεων.   

 

Δεδομένων των παρακάτω υποθέσεων έχουμε 
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 Η0 : δεν υπάρχει κανένα συνολοκληρωμένο διάνυσμα 

 Η1 : υπάρχει τουλάχιστον 1 συνολοκληρωμένο διάνυσμα 

Απόφαση : Παρατηρούμε ότι το probability στο τεστ του ίχνους είναι 0,0090<0,05 επομένως η 
υπόθεση Η0 απορρίπτεται και υπάρχει τουλάχιστον 1 συνολοκληρωμένο διάνυσμα. Επειδή 
υπάρχει τουλάχιστον 1 συνολοκληρωμένο διάνυσμα θα υπάρχει και μακροχρόνια σχέση 
ισορροπίας. Στο τεστ της μέγιστης ιδιοτιμής το probability είναι 0,0110<0,05 επίσης επομένως 
ενισχύονται τα παραπάνω αν και το τεστ του ίχνους είναι πιο ισχυρό. 

Επομένως υπάρχει μακροχρόνια σχέση ισορροπίας και μπορώ να προχωρήσω στο υπόδειγμα 
διόρθωσης λαθών. 

6.3  Υπόδειγμα διόρθωσης Λαθών (ECM) 

Επειδή με την μέθοδο ENGEL-GRANGER (της 1 εξίσωσης) εξετάζουμε αν υπάρχει μακροχρόνια 
σχέση ισορροπίας, πρέπει να δούμε αν υπάρχει και βραχυχρόνια σχέση με το μοντέλο ECM 
(υπόδειγμα διόρθωσης Λαθών) σε μια εξίσωση η οποία γράφεται: 

 ΔGDPt = lagged (ΔGDPt-1 +Δ EXPORTDt-1+ΔINFCPI t-1+ ΔKWH t-1+kU t-1),  

και για να έχω βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας πρέπει -1<κ<0.  

Dependent Variable: DGDP   

Method: Least Squares   

Date: 05/18/13   Time: 12:25   

Sample (adjusted): 1962 2011   

Included observations: 50 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     DGDP(-1) 0.547502 0.177047 3.092417 0.0034 

DEXPORTD(-1) 0.299404 0.510600 0.586376 0.5606 

DINFCPI(-1) 174.8837 331.4862 0.527575 0.6004 

DKWH(-1) -0.029962 0.132758 -0.225689 0.8225 

K(-1) -0.157655 0.058303 -2.704088 0.0096 
     
     R-squared 0.389391     Mean dependent var 5692.228 

Adjusted R-squared 0.335115     S.D. dependent var 13432.50 

S.E. of regression 10952.92     Akaike info criterion 21.53524 

Sum squared resid 5.40E+09     Schwarz criterion 21.72644 

Log likelihood -533.3810     Hannan-Quinn criter. 21.60805 

Durbin-Watson stat 1.715952    
     
     

Πίνακας 37  ECM 1 εξίσωσης 

 

Επειδή ο συντελεστής καταλοίπων κ είναι ανάμεσα στο -1 και το 0 (-0,157) και είναι στατιστικά 
σημαντικός αφού prob = 0.0096<0,05 υπάρχει και βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας. 
Στη συνέχεια εξετάζω και στη 2η μεθοδολογία στο σύστημα, VAR εξισώσεων στις 1ες διαφορές 
αν έχω και βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας.   

Προχωράμε με τη χρήση του EVIEWS στον έλεγχο του συστήματος (var) εξισώσεων στις πρώτες 
διαφορές. 
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 Vector Error Correction Estimates   

 Date: 05/18/13   Time: 12:45   

 Sample (adjusted): 1964 2011   

 Included observations: 48 after adjustments  

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]  
     
     Cointegrating Eq:  CointEq1    
     
     EXPORTD(-1)  1.000000    

     

GDP(-1)  0.072983    

  (0.05957)    

 [ 1.22514]    

     

INFCPI(-1)  401.8098    

  (151.787)    

 [ 2.64719]    

     

KWH(-1) -0.119156    

  (0.02557)    

 [-4.66068]    

     

C  6376.514    
     
     Error Correction: D(EXPORTD) D(GDP) D(INFCPI) D(KWH) 
     
     CointEq1 -0.298185 -0.740123  0.000129 -1.504351 

  (0.10961)  (0.28696)  (0.00016)  (0.29914) 

 [-2.72035] [-2.57920] [ 0.79717] [-5.02887] 

     

D(EXPORTD(-1)) -0.112913  1.003023 -0.000321  2.345997 

  (0.25445)  (0.66614)  (0.00038)  (0.69443) 

 [-0.44375] [ 1.50571] [-0.85460] [ 3.37831] 

     

D(EXPORTD(-2)) -0.657005 -0.115497 -0.000288  3.064626 

  (0.30303)  (0.79331)  (0.00045)  (0.82700) 

 [-2.16812] [-0.14559] [-0.64220] [ 3.70574] 

     

D(EXPORTD(-3))  0.806265  2.675359 -7.53E-05  2.385510 

  (0.41547)  (1.08766)  (0.00061)  (1.13385) 

 [ 1.94062] [ 2.45973] [-0.12270] [ 2.10391] 

     

D(GDP(-1))  0.153270  0.678098  3.09E-05 -0.110650 

  (0.08045)  (0.21061)  (0.00012)  (0.21956) 

 [ 1.90515] [ 3.21964] [ 0.25995] [-0.50397] 

     

D(GDP(-2))  0.129672 -0.133697  9.21E-07 -0.290770 

  (0.10031)  (0.26262)  (0.00015)  (0.27377) 

 [ 1.29266] [-0.50910] [ 0.00622] [-1.06211] 

     

D(GDP(-3))  0.045426 -0.260027  9.73E-06 -0.592582 

  (0.11247)  (0.29444)  (0.00017)  (0.30694) 

 [ 0.40389] [-0.88313] [ 0.05858] [-1.93062] 

     

D(INFCPI(-1))  217.4204  389.4838 -0.485875  333.7941 

  (137.101)  (358.922)  (0.20256)  (374.162) 

 [ 1.58584] [ 1.08515] [-2.39863] [ 0.89211] 
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D(INFCPI(-2))  257.4850  317.1511 -0.189776  188.0691 

  (137.681)  (360.438)  (0.20342)  (375.742) 

 [ 1.87016] [ 0.87990] [-0.93293] [ 0.50053] 

     

D(INFCPI(-3))  118.9863 -28.76615 -0.083677  174.0167 

  (123.607)  (323.593)  (0.18263)  (337.333) 

 [ 0.96262] [-0.08890] [-0.45819] [ 0.51586] 

     

D(KWH(-1))  0.079533 -0.053969  9.23E-05 -0.331595 

  (0.07246)  (0.18970)  (0.00011)  (0.19775) 

 [ 1.09760] [-0.28450] [ 0.86216] [-1.67683] 

     

D(KWH(-2)) -0.125129 -0.411825  0.000126 -0.658674 

  (0.07382)  (0.19326)  (0.00011)  (0.20147) 

 [-1.69498] [-2.13088] [ 1.15695] [-3.26933] 

     

D(KWH(-3)) -0.017419  0.221959  7.78E-06 -0.456859 

  (0.07795)  (0.20406)  (0.00012)  (0.21272) 

 [-0.22347] [ 1.08774] [ 0.06758] [-2.14770] 

     

C -160.3527  1574.419 -1.952685  23501.12 

  (1777.81)  (4654.18)  (2.62667)  (4851.80) 

 [-0.09020] [ 0.33828] [-0.74341] [ 4.84379] 
     
      R-squared  0.564934  0.666996  0.183771  0.699243 

 Adj. R-squared  0.398585  0.539670 -0.128316  0.584248 

 Sum sq. resids  4.27E+08  2.93E+09  931.7043  3.18E+09 

 S.E. equation  3543.070  9275.502  5.234794  9669.343 

 F-statistic  3.396076  5.238518  0.588845  6.080628 

 Log likelihood -452.1248 -498.3192 -139.2886 -500.3152 

 Akaike AIC  19.42187  21.34663  6.387025  21.42980 

 Schwarz SC  19.96763  21.89240  6.932792  21.97557 

 Mean dependent  1500.206  5909.956  0.036556  10386.46 

 S.D. dependent  4568.698  13671.08  4.928153  14996.15 
     
      Determinant resid covariance (dof adj.)  1.30E+24   

 Determinant resid covariance  3.27E+23   

 Log likelihood -1571.878   

 Akaike information criterion  67.99491   

 Schwarz criterion  70.33391   
     
     

Πίνακας 38   ECM VAR εξισώσεων 

 Επειδή ο συντελεστής για Dexport είναι αρνητικός (-0,29) και ανάμεσα στο 0 και -1 
εξετάζω το 2ο κριτήριο t-statistic το οποίο είναι -2,72 δηλαδή μεγαλύτερο σε απόλυτη 
τιμή από το 2,30 επομένως έχω βραχυχρόνια σχέση ισοροπίας.  

 Στο Dinfcpi ο συντελεστής είναι θετικός επομένως δεν έχω βραχυχρόνια σχέση 
ισοροπίας. 

 Στο Dkwh ο συντελεστής είναι αρνητικός αλλά αλλά δεν είναι ανάμεσα στο 0 και -1, 
επομένως δεν έχω βραχυχρόνια σχέση ισοροπίας.  

 Στο Dgdp ο συντελεστής είναι αρνητικός (-0,74) και ανάμεσα στο 0 και -1 εξετάζω το 2ο 
κριτήριο t-statistic το οποίο είναι -2,57 δηλαδή μεγαλύτερο σε απόλυτη τιμή από το 
2,30 επομένως έχω βραχυχρόνια σχέση ισοροπίας. 



 
 

Βλαχόπουλος Δημήτριος    Σελίδα 43 
 

Κεφάλαιο 7. Granger Causality 
Με τη χρήση του EVIEWS προχωράμε στον έλεγχο αιτιότητας κατά Granger. 

Με βάση τον πίνακα 38 δημιουργούμε έναν συγκεντρωτικό πίνακα αποτελεσμάτων: 

 f-test t-test 

 DGDP DINFCPI DEXPORT DKWH ECM 

DGDP - 0.0000309 0.1532 * -0.592 * -0.740 *** 

DINFCPI 389,48 - 257,48 * 333.79 0,000129 

DEXPORT 2.675 *** 0.000321 - 3,064 *** -0.2981 *** 

DKWH -0.411 ** 0.000126 -0.125 * - -1,504 *** 
Πίνακας 39  Multivariate Granger Causality results 

Από τον πίνακα 39 τα συμπεράσματα που βγαίνουν είναι : 

 Το ΑΕΠ και οι εξαγωγές έχουν αμφίδρομη βραχυχρόνια αιτιακή σχέση, με τις εξαγωγές 
να αιτιούνται ασθενώς το ΑΕΠ, και το ΑΕΠ να αιτιάται ισχυρά τις εξαγωγές, ενώ 
υπάρχει και μακροχρόνια αιτιακή σχέση. 

 Δεν υπάρχει αιτιακή σχέση ανάμεσα στο ΑΕΠ και στον πληθωρισμό του δείκτη των 
τιμών καταναλωτή. 

 Το ΑΕΠ και η παραγωγή ενέργειας έχουν αμφίδρομη βραχυχρόνια αιτιακή σχέση με την 
παραγωγή ενέργειας να αιτιάται ασθενώς το ΑΕΠ, και το ΑΕΠ να αιτιάται μέτρια την 
παραγωγή ενέργειας. ενώ υπάρχει και μακροχρόνια αιτιακή σχέση. 

 Οι εξαγωγές αιτιούνται ασθενώς βραχυχρόνια τον πληθωρισμό του δείκτη των τιμών 
καταναλωτή ενώ δεν υπάρχει αμφίδρομη σχέση. Υπάρχει και μακροχρόνια αιτιακή 
σχέση. 

 Δεν υπάρχει αιτιακή σχέση ανάμεσα στην παραγωγή ενέργειας και στον πληθωρισμό 
του δείκτη των τιμών καταναλωτή. 

 Οι εξαγωγές και η παραγωγή ενέργειας έχουν αμφίδρομη βραχυχρόνια αιτιακή σχέση 
με την παραγωγή ενέργειας να αιτιάται ισχυρά τις εξαγωγές, και τις εξαγωγές να 
αιτιούνται ασθενώς την παραγωγή ενέργειας. Ενώ υπάρχει και μακροχρόνια αιτιακή 
σχέση. 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 40 σχεδιάγραμμα σύμφωνα με Multivariate Granger Causality results 
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Κάνοντας και τον έλεγχο με την χρήση του EVIEWS για την αιτιότητα κατά GRANGER παίρνουμε 
τον παρακάτω πίνακα: 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 05/18/13   Time: 12:48 

Sample: 1960 2011  

Lags: 3   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     DGDP does not Granger Cause DEXPORTD  48  2.55353 0.0686 

 DEXPORTD does not Granger Cause DGDP  1.02657 0.3908 
    
     DINFCPI does not Granger Cause DEXPORTD  48  0.17905 0.9100 

 DEXPORTD does not Granger Cause DINFCPI  0.02211 0.9955 
    
     DKWH does not Granger Cause DEXPORTD  48  3.83286 0.0165 

 DEXPORTD does not Granger Cause DKWH  1.40291 0.2556 
    
     DINFCPI does not Granger Cause DGDP  48  0.00958 0.9987 

 DGDP does not Granger Cause DINFCPI  0.02786 0.9936 
    
     DKWH does not Granger Cause DGDP  48  3.88092 0.0157 

 DGDP does not Granger Cause DKWH  2.74143 0.0554 
    
     DKWH does not Granger Cause DINFCPI  48  0.29695 0.8274 

 DINFCPI does not Granger Cause DKWH  1.20728 0.3192 
    
    

Πίνακας 41   Granger Causality results. 
 

Με βάση τις δύο υποθέσεις 

Η0 : Η Α μεταβλητή δεν αιτιάται την Β 

Η1: Η Α μεταβλητή αιτιάται την Β 

Το DGDP δεν αιτιάται ισχυρά το DEXPORTD επειδή prob= 0.068>0.05 ισχύει η υπόθεση Η0. 

Το DEXPORTD δεν αιτιάται το DGDP επειδή prob= 0.39>0.05 ισχύει η υπόθεση Η0. 

Το DEXPORTD δεν αιτιάται το  DINFCPI επειδή prob= 0.99>0.05 ισχύει η υπόθεση Η0. 

Το DINFCPI δεν αιτιάται το DEXPORTD επειδή prob= 0.91>0.05 ισχύει η υπόθεση Η0. 

Το DKWH αιτιάται το DEXPORTD επειδή prob= 0.016<0.05 ισχύει η υπόθεση Η1. 

Το DEXPORTD δεν αιτιάται το DKWH επειδή prob= 0.25>0.05 ισχύει η υπόθεση Η0. 

Το DINFCPI δεν αιτιάται το DGDP επειδή prob= 0.99>0.05 ισχύει η υπόθεση Η0. 

Το DGDP δεν αιτιάται το DINFCPI επειδή prob= 0.99>0.05 ισχύει η υπόθεση Η0. 

Το DKWH αιτιάται το DGDP επειδή prob= 0.0157<0.05 ισχύει η υπόθεση Η1. 

Το DGDP δεν αιτιάται ισχυρά το DKWH επειδή prob= 0.0554>0.05 ισχύει η υπόθεση Η0. 

Το DKWH δεν αιτιάται το  DINFCPI επειδή prob= 0.82>0.05 ισχύει η υπόθεση Η0. 

Το DINFCPI δεν αιτιάται το DKWH επειδή prob= 0.31>0.05 ισχύει η υπόθεση Η0. 
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Κάτωθι παραθέτουμε το σχήμα σύμφωνα με το Granger Causality. 
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Κεφάλαιο 8 Συμπεράσματα-Προτάσεις 
 
Η παρούσα εργασία ασχολείται με την σχέση της Οικονομικής ανάπτυξης, των εξαγωγών, της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τον πληθωρισμό του δείκτη τιμών του καταναλωτή.  
Έχοντας ασχοληθεί με τις μελέτες των Yoo & Kim (για την Ινδονησία) και (για την Ινδία) 
αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και όχι την 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, στην τεχνική μεταφοράς και 
διανομής (T & D) οι απώλειες είναι συχνά υψηλές. Έτσι, είναι υποτιμημένα τα στοιχεία για την 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, εκτός από τις τεχνικές απώλειες, όλη η 
παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια συμβάλλει στο ΑΕΠ. Έτσι, είναι πιο λογικό να χρησιμοποιούν 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ως το κατάλληλο μέσο σύγκρισης για την ηλεκτρική 
ενέργεια. 
 Επίσης διαβάσαμε την προσέγγιση των Narayan και Smyth (2007) για μια ομάδα χωρών της 
Μέσης Ανατολής που χρησιμοποιούν το πολυπαραγοντικό μοντέλο για να εξετάσει τη σχέση 
αιτιότητας κατά Granger μεταξύ των εξαγωγών, ηλεκτρικής ενέργειας, και του ΑΕΠ.  
Στη συνέχεια διαβάσαμε τους Lean και Smyth(2007) οι οποίοι θεωρούν ότι υπάρχει αιτιότητα 
κατά Granger μεταξύ της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, των εξαγωγών, του κεφαλαίου, 
της απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης για τη Μαλαισία. Τέλος βασιστήκαμε στην 
μελέτη Multivariate Granger causality between electricity generation, exports, prices and GDP in 
Malaysia» των Hooi Hooi Leanna, Russell Smyth, September 2010, σαν υπόδειγμα για την 
παρούσα εργασία. 
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 Η εμπειρική ανάλυση έδειξε ότι οι χρονικές σειρές παρουσιάζουν μοναδιαία ρίζα ενώ 
όταν εξετάζουμε τις 1ες διαφορές η μοναδιαία ρίζα εξαφανίζεται .  

 Η ανάλυση της συνολοκλήρωσης έδειξε ότι υπάρχει μακροχρόνια σχέση ισορροπίας 
ανάμεσα στις μεταβλητές της Οικονομικής ανάπτυξης, των εξαγωγών, της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και τον πληθωρισμό του δείκτη τιμών του καταναλωτή και με το 
ECM βρέθηκε ότι υπάρχει και βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας. 

 Τέλος με την κατά GRANGER αιτιότητα παρατηρούμε ότι:  

 Το ΑΕΠ και οι εξαγωγές έχουν αμφίδρομη βραχυχρόνια αιτιακή σχέση με τις εξαγωγές 
να αιτιούνται ασθενώς το ΑΕΠ, και το ΑΕΠ να αιτιάται ισχυρά τις εξαγωγές, ενώ 
υπάρχει και μακροχρόνια αιτιακή σχέση. 

 Δεν υπάρχει αιτιακή σχέση ανάμεσα στο ΑΕΠ και στον πληθωρισμό του δείκτη των 
τιμών καταναλωτή. 

 Το ΑΕΠ και η παραγωγή ενέργειας έχουν αμφίδρομη βραχυχρόνια αιτιακή σχέση με την 
παραγωγή ενέργειας να αιτιάται ασθενώς το ΑΕΠ, και το ΑΕΠ να αιτιάται μέτρια την 
παραγωγή ενέργειας. ενώ υπάρχει και μακροχρόνια αιτιακή σχέση. 

 Οι εξαγωγές αιτιούνται ασθενώς βραχυχρόνια τον πληθωρισμό του δείκτη των τιμών 
καταναλωτή ενώ δεν υπάρχει αμφίδρομη σχέση. Υπάρχει και μακροχρόνια αιτιακή 
σχέση. 

 Δεν υπάρχει αιτιακή σχέση ανάμεσα στην παραγωγή ενέργειας και στον πληθωρισμό 
του δείκτη των τιμών καταναλωτή. 

 Οι εξαγωγές και η παραγωγή ενέργειας έχουν αμφίδρομη βραχυχρόνια αιτιακή σχέση 
με την παραγωγή ενέργειας να αιτιάται ισχυρά τις εξαγωγές, και τις εξαγωγές να 
αιτιούνται ασθενώς την παραγωγή ενέργειας. Ενώ υπάρχει και μακροχρόνια αιτιακή 
σχέση. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι στην Ελλάδα, είναι η ανάπτυξη που δημιουργεί ζήτηση για 
ηλεκτρική ενέργεια περισσότερο, από ότι η αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας τροφοδοτεί 
την ανάπτυξη της οικονομίας γενικότερα λόγω της αμφίδρομης αιτιότητας. Πράγμα που 
είναι λογικό διότι η αύξηση του ΑΕΠ οδηγεί σε αύξηση του εισοδήματος και επομένως σε 
αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ενώ η αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας συμβάλει στο ΑΕΠ μέσω της πώλησης αυτής αλλά σε μικρότερο βαθμό.  

Δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι με τις πολιτικές μείωσης της ζήτησης της ηλεκτρικής 
ενέργειας, όπως και με τον περιορισμό νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
υπάρχει δυσμενή επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας.  

Τρίτο συμπέρασμα είναι ότι η αύξηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ενισχύει τις 
εξαγωγές αλλά υπάρχει σε μικρότερο βαθμό και αύξηση παραγόμενης ηλεκτρικής 
ενέργειας λόγω της αύξησης των εξαγωγών λόγω της αμφίδρομης αιτιότητας. 

Τέταρτο συμπέρασμα είναι ότι υποστηρίζονται και οι 2 αντιμαχόμενες σχολές, λόγω της 
αμφίδρομης αιτιότητας μεταξύ ΑΕΠ και εξαγωγών με ισχυρότερη τάση όμως το ΑΕΠ να 
επηρεάζει περισσότερο τις εξαγωγές.  

Πέμπτο συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στον πληθωρισμό των 
τιμών και το ΑΕΠ ή την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που σημαίνει ότι οι πολιτικές 
αποπληθωρισμού που εφαρμόζονται δεν θα έχουν καμία επίπτωση στην ανάπτυξη. 

Τέλος υπάρχει μια μονόδρομη αιτιότητα από τις εξαγωγές προς τον πληθωρισμό τιμών που 
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σημαίνει ότι αύξηση των εξαγωγών θα οδηγήσει σε πληθωρισμό των τιμών. Το οποίο 
εξηγείται με την οικονομική θεωρία διότι αύξηση των εξαγωγών θα οδηγήσει σε μείωση 
των προϊόντων που διατίθενται στην εσωτερική αγορά επομένως εφόσον η ζήτηση 
παραμένει σταθερή θα ανεβούν οι τιμές (κίνηση κατά μήκος της καμπύλης προσφοράς). 
Επομένως η πολιτική λύση που πρέπει να δοθεί για να μην έχουμε πληθωριστικά 
φαινόμενα είναι κίνητρα για την αύξηση της παραγωγικότητας. 
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