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ΣΥΝΟΨΗ 

 

Η παρούσα μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία έχει ως αντικείμενο την εμπειρική διερεύνηση 

και κατ’ επέκταση στατιστική ανάλυση ενός συνόλου ενεργειακών πιστοποιητικών της 

περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας. Εντάσσεται στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη επιχειρήσεων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας και σχετίζεται με το διδασκόμενο μάθημα «Μεθοδολογία Έρευνας» 

του Α εξαμήνου. Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του καθηγητή 

Παπαναστασίου Ιωάννη. 

Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια του ενεργειακού πιστοποιητικού. Τι είναι, πότε και 

από ποιον εκπονείται και ποια είναι η χρησιμότητα του. Ποιος είναι ο ρόλος της ενέργειας στις 

σύγχρονες κοινωνίες και πώς αυτός ο ρόλος σχετίζεται με την έκδοση των ενεργειακών 

πιστοποιητικών. 

Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση του ενεργειακού πιστοποιητικού. Ελέγχονται οι 

πληροφορίες που μας παρέχει και περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο αυτές μπορούν να 

αξιοποιηθούν. Έπειτα από ένα δείγμα 110 πιστοποιητικών που αφορούν κτίρια που βρίσκονται 

στον γεωγραφικό χώρο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μεταφέρονται οι πληροφορίες 

τους στο πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης SPSS και κατηγοριοποιούνται σε αντίστοιχες 

μεταβλητές. Ακολουθεί η στατιστική ανάλυση και σύγκριση των δεδομένων με σκοπό την 

εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Τα συμπεράσματα αυτά σχετίζονται με  ζητήματα και 

προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας και κατηγοριοποιούνται κυρίως σε οικολογικά, κοινωνικά 

και οικονομικά. 

Τέλος γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία 

που παρέχονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και εξετάζεται αν τα τελευταία είναι 

ταυτόσημα με αυτά της παρούσας μελέτης ή παρουσιάζουν αποκλίσεις. 
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ABSTRACT 

“An empirical investigation of energy certificates in the region of Central 

Macedonia” 

 

The objective of this master thesis is an empirical investigation and statistical analysis of energy 

certificates in the region of Central Macedonia. It is included in the frame of the Programme of 

Postgraduate Courses on Business Administration for executive managers of University of 

Macedonia and is related with the course "Research Methodology" of the first semester. The 

present study is under the supervision of Professor John Papanastasiou. 

First the concept of energy certificate is introduced. What it is, the utility of it, when and by 

whom an energy certificate is produced. What is the role of energy in modern societies and how 

this role is related to the preparation of energy certificates. 

Next follows the analysis of the energy certificate. The information provided is examined as well 

as the utility of this information. Then through a sample of 110 certificates of buildings located 

in the geographical area of Central Macedonia, this information is conveyed to the statistical 

analysis program SPSS and is categorized in the corresponding variables. Following the 

statistical analysis and comparison of data, useful conclusions come up. These conclusions are 

related to issues and problems of contemporary society and are grouped into ecological, social 

and economic conclusions. 

Finally the postgraduate thesis is completed comparing the results found with the official 

statistics provided by the Ministry of Environment and is examined if the second ones match to 

those of the present study. 
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Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή 

 

1.1  Η έννοια του ενεργειακού πιστοποιητικού ( Π.Ε.Α.) 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια έντονη τάση της παγκόσμιας οικονομίας και στροφή του 

γενικού ενδιαφέροντος για εύρεση νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και καινοτόμων 

τρόπων εξοικονόμησης αυτής. Οικιακές συσκευές χαμηλής κατανάλωσης, υβριδικά αυτοκίνητα, 

φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες είναι μερικές έννοιες που έχουν μπει πλέον στην 

καθημερινότητα μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας στις κατοικίες και τα καταστήματα κρίνεται 

πλέον απαραίτητη.  

Στην Ελλάδα, όπου ο κτιριακός τομέας καταναλώνει το 1/3 περίπου της παραγόμενης ενέργειας 

και το κτιριακό απόθεμα είναι από τα πιο ενεργειακά σπάταλα στην Ευρώπη, υπάρχουν 

σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης στη θέρμανση, στον κλιματισμό και στο φωτισμό και με 

τις ρυθμίσεις αυτές επιθυμούμε να ξεκινήσει και στη χώρα μας η ενεργειακή αναβάθμιση των 

κτιρίων και η αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας. Μια τακτική 

συνήθης στο εξωτερικό εδώ και πολλές δεκαετίες, πλέον εφαρμόζεται και στην Ελλάδα. 

Απώτερος στόχος αυτής της τακτικής είναι η έκδοση ενεργειακής ταυτότητας για κάθε κτίριο 

και η ενεργειακή πιστοποίηση αυτού. Για το σκοπό αυτό ξεκίνησε να εφαρμόζεται υποχρεωτικά 

η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) στην Ελλάδα από τις 09/01/2011για 

κάθε πώληση ή μεταβίβαση ενώ από τις 09/01/2012 το μέτρο αυτό επεκτάθηκε και για τις 

ενοικιάσεις. Μέχρι τις 19/9/2012, έχουν εκδοθεί περίπου 203.000 Πιστοποιητικά Ενεργειακής 

Απόδοσης (Π.Ε.Α.). Ο στόχος εξάλλου, όπως άλλωστε εκφράζεται από τη νέα Ευρωπαϊκή 

Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Οδηγία 2010/31/ΕΕ), είναι ότι έως τις 

31/12/2020 όλα τα νέα κτίρια να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.  

Το Π.Ε.Α. είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό 

Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο), στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή 

απόδοση του κτιρίου. Με το Π.Ε.Α. κάθε κτίριο κατατάσσεται σε μία ενεργειακή κατηγορία. 

Συνολικά υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ που θεωρείται η καλύτερη ενεργειακά έως Η που 

είναι η χαμηλότερης ενεργειακής κατάταξης . Στο τέλος ο Επιθεωρητής προτείνει συστάσεις για 

τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.  

Σκοπός της έκδοσης των ενεργειακών πιστοποιητικών είναι η ενεργειακή κατάταξη όλων των 

κτιρίων στην Ελλάδα -τα οποία είναι άνω των 50 τ.μ.- και σε δεύτερη φάση η ενεργειακή 

αναβάθμιση τους ώστε να έχουν μικρότερες καταναλώσεις. 

Η έκδοση του Π.Ε.Α. απαιτείται για όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ, τα 

οποία εξυπηρετούν βασικές λειτουργίες (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, 

εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική 

πρόνοια, κλπ). 
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1.2  Ενεργειακοί επιθεωρητές 

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής -μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)-, 

πραγματοποιεί τις ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων ή/και εγκαταστάσεων θέρμανσης και 

κλιματισμού μετά από σχετική άδεια. Η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή αποκτάται με 

την εγγραφή του στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών σύμφωνα με το ΠΔ 100/2010(ΦΕΚ 

177/Α/6.10.2010), μετά από πιστοποίηση και χορήγηση άδειας για τη διενέργεια Ενεργειακών 

Επιθεωρήσεων από το ΥΠΕΚΑ . 

Διαδικασία έκδοσης Π.Ε.Α. 

Η Διαδικασία Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 

α. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου επικοινωνεί με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και του αναθέτει την 

έκδοση Π.Ε.Α. 

β. Αποκτάται Ηλεκτρονική Απόδοση Αριθμού Πρωτοκόλλου (Α.Π.) από το ΥΠΕΚΑ. 

γ. Ο ενεργειακός επιθεωρητής αναζητά από τον ιδιοκτήτη τις πληροφορίες που θα χρειαστεί για 

τη διενέργεια της επιθεώρησης. 

δ. Ο ιδιοκτήτης εξασφαλίζει στον ενεργειακό επιθεωρητή τη δυνατότητα πρόσβασης στους 

χώρους του κτιρίου για την επιθεώρησή τους. 

ε. Πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος του Ενεργειακού Επιθεωρητή στο εξεταζόμενο κτίριο και 

καταγραφή/επαλήθευση των στοιχείων που του έχουν παρασχεθεί από τον 

ιδιοκτήτη/διαχειριστή. Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση συμπληρώνεται το τυποποιημένο 

Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης. 

στ. Μετά την συλλογή των απαραίτητων στοιχείων και την επιτόπια επίσκεψη από τον  

ενεργειακό επιθεωρητή γίνεται επεξεργασία των στοιχείων του κτιρίου με την εφαρμογή της 

μεθοδολογίας υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, όπως αναφέρεται στον 

Κ.ΕΝ.Α.Κ. και εισάγονται τα δεδομένα σε ειδικό λογισμικό. 

ζ. Πραγματοποιείται η σύνταξη του Π.Ε.Α. Κτιρίου, με ταυτόχρονη ηλεκτρονική καταχώρηση 

του στο Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων, έκδοση του Π.Ε.Α. και παράδοση του στον ιδιοκτήτη του 

κτιρίου. 

Να σημειωθεί ότι ενεργειακό πιστοποιητικό δεν απαιτείται σε κτίριο (ενιαίο ή τμήμα του) με 

συνολική επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50 τ.μ. (πχ ένα διαμέρισμα με επιφάνεια μικρότερη ή 

ίση των 50 τ.μ.) 
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Απαραίτητα στοιχεία 

1. Στοιχεία του ιδιοκτήτη. 

2. Αρχιτεκτονικά σχέδια. 

3. Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ). 

4. Οικοδομική άδεια. 

5. Εγκεκριμένη Μελέτη θερμομόνωσης. 

6. Πίνακας κατανομής δαπανών. 

7. Τιμολόγια τελευταίας τριετίας ( πετρέλαιο ,ΔΕΗ, φυσικό αέριο). 

8. Φύλλο συντήρησης και ρύθμισης καυστήρα. 

 

1.3  Δομή του πιστοποιητικού. Τι πληροφορίες παρέχει 

Παρακάτω παρουσιάζεται ενδεικτικά ένα ενεργειακό πιστοποιητικό. Πάνω αριστερά στην 

πρώτη σελίδα εμφανίζονται τα στοιχεία του κτιρίου. Δίνονται πληροφορίες για τη θέση του, αν 

αποτελεί μέρος ή ολόκληρο κτίριο, την κλιματική ζώνη της περιοχής (για την κεντρική 

Μακεδονία έχουμε κλιματική ζώνη Γ), το εμβαδό του κτιρίου και το εμβαδό της θερμαινόμενης 

επιφάνειας. Πάνω δεξιά υπάρχει η φωτογραφία του κτιρίου όπως αποτυπώθηκε από τον 

ενεργειακό επιθεωρητή την ημέρα της επίβλεψης. Στο κέντρο της πρώτης σελίδας εμφανίζεται η 

ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου και πιο κάτω η κατανάλωση του σε KWh/m2 και οι εκπομπές 

ρύπων. 

Στη δεύτερη σελίδα εμφανίζονται οι καταναλώσεις ανά είδος ενέργειας που χρησιμοποιείται. 

Στη συνέχεια εμφανίζονται τα σενάρια ενεργειακής βελτίωσης όπως αυτά προτείνονται από τον 

ενεργειακό επιθεωρητή. Τα σενάρια αυτά είναι από ένα έως τρία στο σύνολο τους. Για κάθε 

σενάριο εμφανίζεται η αντίστοιχη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας. 

Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιηθούν 110 ενεργειακά πιστοποιητικά τα οποία αποτελούν 

το σύνολο του δείγματος. Με κόκκινο τετράγωνο τονίζονται τα στοιχεία εκείνα που θα 

χρησιμοποιηθούν στις αναλύσεις. 
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Σχήμα 1.1:  Εμπρόσθια όψη τυπικού ενεργειακού πιστοποιητικού 
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Σχήμα 1.2: Οπίσθια όψη τυπικού ενεργειακού πιστοποιητικού 
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1.4  Η εξεταζόμενη περιοχή  

Το σύνολο των ενεργειακών πιστοποιητικών που έχουν εκπονηθεί αντιστοιχούν σε κτίρια τα 

οποία βρίσκονται στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, ενώ η πλειοψηφία τους ανήκει στη 

γεωγραφική περιοχή του Νομού Σερρών. Η εξεταζόμενη περιοχή έχει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά, τα οποία καθορίζουν την ποιότητα των αποτελεσμάτων σε μεγάλο βαθμό. 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η μεγαλύτερη σε έκταση και η δεύτερη σε πληθυσμό 

περιφέρεια της Ελλάδας. Γεωγραφικά καλύπτει το κεντρικό κομμάτι της Μακεδονίας, με 

εξαίρεση τη χερσόνησο του Αγίου Όρους που διέπεται από ειδικό καθεστώς. Η περιφέρεια 

καταλαμβάνει έκταση 18.811 τ.χμ. και ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 1.874.214 κατοίκους, 

σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη απογραφή της ΕΣΥΕ (2001). Μεγαλύτερη πόλη και 

πρωτεύουσα της περιφέρειας είναι η Θεσσαλονίκη, στην ευρύτερη περιοχή της οποίας είναι 

συγκεντρωμένο σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού της. Δεύτερη πόλη σε πληθυσμό οι Σέρρες 

ακολουθούν η Κατερίνη, η Βέροια και τα Γιαννιτσά.  

Σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ, η ελληνική επικράτεια διαιρείται σε τέσσερις κλιματικές ζώνες με 

βάση τις βαθμοημέρες θέρμανσης. Στον Πίνακα 1.1 προσδιορίζονται οι νομοί που υπάγονται 

στις τέσσερις κλιματικές ζώνες (από τη θερμότερη στην ψυχρότερη). 

Σε κάθε νομό, οι περιοχές που βρίσκονται σε υψόμετρο άνω των 500 μέτρων, εντάσσονται στην 

επόμενη ψυχρότερη κλιματική ζώνη από εκείνη στην οποία ανήκουν σύμφωνα με τα παραπάνω. 

Για την Δ ζώνη όλες οι περιοχές ανεξαρτήτως υψομέτρου περιλαμβάνονται στην ζώνη Δ. Στο 

τμήμα του νομού Αρκαδίας που εντάσσεται στην κλιματική ζώνη Γ και στο τμήμα του νομού 

Σερρών (ΒΑ τμήμα) που εντάσσεται στην κλιματική ζώνη Δ, περιλαμβάνονται όλες οι περιοχές 

που έχουν υψόμετρο άνω των 500 μέτρων. 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΝΟΜΟΙ 

ΖΩΝΗ Α Ηρακλείου, Χανιών, Ρεθύμνου, Λασιθίου, 

Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου, 

Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας, 

Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, 

Κύθηρα & νησιά Σαρωνικού (Αττικής), 

Αρκαδίας (πεδινή) 

ΖΩΝΗ Β Αττικής (εκτός Κυθήρων & νησιών 

Σαρωνικού), Κορινθίας, Ηλείας, Αχαΐας, 

Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, 

Βοιωτίας, Ευβοίας, Μαγνησίας, Λέσβου, 

Χίου, Κέρκυρας, Λευκάδας, Θεσπρωτίας, 

Πρέβεζας, Άρτας 

ΖΩΝΗ Γ Αρκαδίας (ορεινή), Ευρυτανίας, 

Ιωαννίνων, Λάρισας, Καρδίτσας, 
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Τρικάλων, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλης, 

Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, 

Σερρών (εκτός ΒΑ τμήματος), Καβάλας, 

Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου 

ΖΩΝΗ Δ Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, 

Φλώρινας, Σερρών (ΒΑ τμήμα), Δράμας 
 

Πίνακας 1.1: Νομοί ελληνικής επικράτειας ανά κλιματική ζώνη 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα 1.1 το σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας ανήκει στην κλιματική ζώνη Γ. 

 

1.5  Σκοπός της εργασίας 

Σκοπός της εργασίας είναι μέσα από ένα σύνολο πιστοποιητικών που έχουν εκπονηθεί στην 

περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας να ληφθούν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την 

υπάρχουσα ενεργειακή κατάσταση των κτιρίων, τις τάσεις που επικρατούν στην εξεταζόμενη 

περιοχή και τη γενική αντιμετώπιση της κοινωνίας στο ευαίσθητο θέμα της ενέργειας.  

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία  που υπάρχουν και μέσα από συγκρίσεις που πρόκειται να 

πραγματοποιηθούν θα γίνει προσπάθεια  αρχικά  αξιολόγησης της ενεργειακής κατάστασης  που 

επικρατεί σήμερα στην  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στη συνέχεια της εξέλιξης που 

είχε μέχρι τη σημερινή πραγματικότητα. Έπειτα μέσα από τα στοιχεία που διατίθενται θα 

πραγματοποιηθεί μια μελλοντική εκτίμηση για την πορεία της ενέργειας στην εξεταζόμενη 

περιοχή. 

Το δείγμα των πιστοποιητικών δίνει μία καλή εικόνα για την κατανομή της ενέργειας ανάλογα 

την περιοχή και το είδος χρήσης των κτιρίων. Έτσι μπορεί να διαπιστωθεί ποιες από τις περιοχές 

που εξετάζονται διαθέτουν ανώτερα ενεργειακά κτίρια και να αναζητηθούν οι λόγοι  που 

συμβαίνει αυτό. Παράλληλα θα εξεταστεί το είδος των κτιρίων με βάση τη χρήση τους και θα 

συγκριθούν όσον αφορά στις καταναλώσεις τους. 

Τέλος θα αναζητηθούν οι παρεμβάσεις εκείνες που πρόκειται να γίνουν ώστε να αναβαθμιστούν 

ενεργειακά τα κτίρια. Ποιες προσφέρουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, ποιες είναι πιο 

εύκολο να πραγματοποιηθούν και ποιες οι πιο οικονομικά συμφέρουσες. 
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Κεφάλαιο 2 : Θεσμικό πλαίσιο 

 

2.1 Στην Ευρώπη 

Η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το στόχο που έχει θέσει μέχρι το 

2020 στα κράτη-μέλη για μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά 20% κάτω από τα επίπεδα του 

1990, αύξηση σε 20% του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αύξηση σε 20% της 

ενεργειακής απόδοσης, τέθηκε σε εφαρμογή με Ευρωπαϊκές Οδηγίες.  

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2012 η ολομέλεια της Ευρωβουλής ενέκρινε την κοινοτική Οδηγία για την 

ενεργειακή απόδοση, η οποία προβλέπει υποχρεωτικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, τα οποία 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής: 

• Οι δημόσιοι φορείς να αγοράζουν ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, προϊόντα και υπηρεσίες, 

καθώς και να ανακαινίζουν κάθε χρόνο το 3% των κτιρίων. 

• Οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας του ενεργειακού τομέα να ενθαρρύνουν τους τελικούς 

χρήστες να μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας μέσω βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης, 

πχ. Φροντίζοντας για τη μόνωση των κατοικιών. 

• Οι μεγάλες επιχειρήσεις θα υπόκεινται σε ενεργειακό έλεγχο κάθε 3 χρόνια. 

• Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα λαμβάνουν υπόψη την ενεργειακή απόδοση όταν 

αποφασίζουν πώς και με ποιο κόστος θα διανέμεται ενέργεια στους τελικούς χρήστες (δηλαδή 

σύνδεση των τιμολογίων της ΔΕΗ με την Ενεργειακή Ταυτότητα των κτιρίων). 

Η νέα κοινοτική νομοθεσία για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% έναντι των 

επιπέδων του 1990 μέχρι το 2020, που έχει τεθεί σε ισχύ από το 2014, μπορεί να οδηγήσει σε 

εξοικονόμηση πόρων μέχρι και 50 δις ευρώ, ετησίως, στο σύνολο των κρατών μελών. Ήδη τα 

περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη προχωρούν σε αναθεώρηση των εθνικών Κανονισμών 

Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων σε πολλά από τα οποία οι υφιστάμενοι κανονισμοί είναι πολύ 

αυστηρότεροι από τον ελληνικό ΚΕΝΑΚ. Το 2014 επανεξετάστηκε η πρόοδος στην επίτευξη 

του στόχου της ΕΕ για εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20% το 2020. Εάν η πρόοδος κριθεί 

ανεπαρκής, θα προταθούν υποχρεωτικοί εθνικοί στόχοι ενεργειακής απόδοσης. 

Ο σχεδιασμός και η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων πρόκειται να αλλάξουν άμεσα, καθώς 

αυξάνεται η ενημέρωση του κοινού και ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας σχετικά με την 

ανάγκη για ενεργειακή απόδοση και μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου. Ο τομέας των 

κτιρίων θα παίξει σημαντικό ρόλο, αφού πάνω από το 40% της ενέργειας στην Ευρώπη και 60% 

στην Ελλάδα καταναλώνεται στα κτίρια. Επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει πως 

χρησιμοποιώντας κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης ή παθητικά κτίρια, είναι τεχνικά 

και οικονομικά εφικτή μια σημαντική μείωση, της τάξης του 70-80% της υφιστάμενης 

ενεργειακής κατανάλωσης. 
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2.2 Στην Ελλάδα 

 

Η ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων θεσμοθετήθηκε και στη χώρα μας με τον Κανονισμό 

Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) και με το Προεδρικό Διάταγμα για τους 

Ενεργειακούς Επιθεωρητές, αλλά και τη σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών 

Ενέργειας. Με το συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο θεσμοθετείται ένας νέος ενεργειακός 

κανονισμός, που δίνει σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις για την ορθολογική ενεργειακή μελέτη 

των κτιρίων και που επιτρέπει τη γρήγορη και μη δαπανηρή επιθεώρηση των κτιρίων. 

Με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) θεσμοθετείται ο ολοκληρωμένος 

ενεργειακός σχεδιασμός στον κτιριακό τομέα με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής 

των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, με 

συγκεκριμένες δράσεις: 

1.Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 

2.Θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων 

3.Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) 

4.Ενεργειακές Επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού.  

Η έννοια του ΚΕΝΑΚ όμως δεν περιορίζεται σε αυτή του Κανονισμού που πρέπει να 

ακολουθείται, αλλά χρησιμοποιείται και ως βασικό εργαλείο για τον υπολογισμό της 

ενεργειακής απόδοσης και της ενεργειακής κατάταξης του εξεταζόμενου κτιρίου κατά τη 

διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης, ως λογισμικό ΤΕΕ-Κ.ΕΝ.Α.Κ.. Σε αυτό 

ενσωματώνεται η μεθοδολογία που αναπτύσσεται στον Κ.ΕΝ.Α.Κ. και τις σχετικές ΤΟΤΕΕ και 

διατίθεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ).  

Το συγκεκριμένο λογισμικό αναπτύχθηκε με σκοπό να διαμορφωθεί μία κοινή μεθοδολογία και 

η μέγιστη αντικειμενικότητα, σε ότι αφορά τον υπολογισμό για την ενεργειακή κατάταξη των 

κτηρίων στις επιθεωρήσεις και στην έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 

κτηρίου (ΠΕΑ). Το ειδικό λογισμικό δέχεται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κελύφους του 

κτηρίου, την χωροθέτησή του στο περιβάλλον και τα στοιχεία των απαραίτητων Η/Μ για τον 

υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης και της κατάταξης του κτηρίου. Τα δεδομένα και τα 

αποτελέσματα εκτυπώνονται σε αντίστοιχες αναφορές. Το ειδικό λογισμικό ΤΕΕ συνοδεύεται 

από κωδικούς μόνιμης ενεργοποίησης. Κάθε ενδιαφερόμενος μηχανικός έχει τον δικό του 

εξατομικευμένο κωδικό ο οποίος εμφανίζεται στο τεύχος Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης. 

Κανονιστικές Ρυθμίσεις 

Με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) που εγκρίθηκε με την 

Δ6/Β/οικ.5825/30-03-2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄ 407), ολοκληρώνεται το 

πλαίσιο των αναγκαίων κανονιστικών ρυθμίσεων για την πλήρη εφαρμογή του N. 

3661/2008 (ΦΕΚ Α΄ 89), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3851/2010 
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(ΦΕΚ Α΄ 85), για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Με τον ΚΕΝΑΚ 

ενσωματώνεται πλέον η έννοια του ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού στη 

μελέτη των κτιρίων, που θα συμβάλλει ιδιαίτερα στη βελτίωση της ενεργειακής τους 

απόδοσης, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Με τη θέσπιση του ΚΕΝΑΚ τίθενται δύο βασικές υποχρεώσεις: 

Α) η υποχρέωση υποβολής Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων για έκδοση 

οικοδομικής άδειας, 

Β) η υποχρέωση διενέργειας Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Κτιρίων, Λεβήτων και 

Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού. 

Για την υποστήριξη της εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ εγκρίθηκαν με την οικ. 17178/2010 

Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ Β΄ 1387) οι παρακάτω Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ: 

α) ΤΟΤΕΕ 20701−1/2010 «Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον 

υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού 

ενεργειακής απόδοσης», 

β) ΤΟΤΕΕ 20701−2/2010 «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της 

θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων», 

γ) ΤΟΤΕΕ 20701−3/2010 «Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών», 

δ) ΤΟΤΕΕ 20701−4/2010 «Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, 

λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού».  

 

Οι κατηγορίες χρήσης κτιρίων που λαμβάνονται υπόψη, βάσει του Νόμου 3661, 

φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. Στη συνέχεια, προέκυψαν τα όρια ενεργειακών 

κατηγοριών για 12 χρήσεις κτιρίων στις 4 κλιματικές ζώνες της χώρας. 

 

 
Πίνακας 2.1: Κατηγορίες χρήσης κτιρίων 
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Κεφάλαιο 3 : Χρήση Προγραμμάτων 

3.1 Ευρεση ενεργειακής απόδοσης με το Energy building 

Το τέταρτο στάδιο της ενεργειακής επιθεώρησης είναι η διαδικασία υπολογισμών για την 

ενεργειακή κατάταξη και πιστοποίηση του κτιρίου, καθώς και ο προσδιορισμός των βέλτιστων 

επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κ.ΕΝ.Α.Κ., για 

τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακής κατάταξης των κτιρίων θα πρέπει 

να εφαρμόζεται η μέθοδος ημισταθερής κατάστασης μηνιαίου βήματος, η οποία περιγράφεται 

στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13790, καθώς και στα υπόλοιπα υποστηρικτικά πρότυπα, που 

αναφέρονται στο παράρτημα 1 του ίδιου Κανονισμού. Σύμφωνα πάντα με τον Κ.ΕΝ.Α.Κ., για 

τους υπολογισμούς κατά την ενεργειακή επιθεώρηση, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται λογισμικά, 

τα οποία θα έχουν αξιολογηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) 

του ΥΠΕΚΑ, με κριτήριο την εφαρμογή της παραπάνω μεθοδολογίας. 

Η εφαρμογή Energy Building είναι ένα πρόγραμμα της εταιρείας Civiltech που αναλαμβάνει την 

εκπόνηση της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης και την Ενεργειακή Επιθεώρηση σύμφωνα με 

τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.). Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης 

αποτελεί πρόσθετη υποχρεωτική μελέτη για κάθε νέο κτίριο και αντικαθιστά τη μελέτη 

θερμομόνωσης, ενώ προβλέπεται ειδική αμοιβή για την εκπόνησή της. 

Η εφαρμογή Energy Building, απευθυνόμενη σε μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων και 

ενεργειακούς επιθεωρητές, αντιμετωπίζει τις απαιτήσεις του κανονισμού και μέσα από ένα state-

of-the-art περιβάλλον εργασίας επιτρέπει τη γρήγορη και αξιόπιστη ενεργειακή μελέτη του υπό 

εξέταση κτιρίου. Η εφαρμογή Energy Building ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες του Τ.Ε.Ε. και 

εκτελεί τους υπολογισμούς για την ενεργειακή κατάταξη των κτηρίων με κλήση του ειδικού 

λογισμικού του Τ.Ε.Ε. Η κλήση του ειδικού λογισμικού γίνεται αυτόματα χωρίς παρέμβαση του 

χρήστη. 

3.2 Χρήση SPSS 

Το SPSS (Superior Performance Software System) είναι το πιο διαδεδομένο πρόγραμμα για τη 

στατιστική ανάλυση δεδομένων. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η έκδοση “IBM SPSS 

Statistics 20” . 

3.3 Εισαγωγή δεδομένων στο SPSS 

Το σύνολο των πιστοποιητικών που διαθέτουμε είναι 110 στον αριθμό και αφορούν  

καταστήματα και κατοικίες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτά αποτελούν το δείγμα 

που θα εξεταστεί.Από τα πιστοποιητικά αυτά συγκεντρώνονται τα παρακάτω στοιχεία και  

εισάγονται στο πρόγραμμα SPSS. 

Α) Χρήση κτηρίου: Τα κτίρια χρησιμοποιούνται σαν Κατοικίες ή σαν Καταστήματα. 
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B) Θερμαινόμενη επιφάνεια: Η επιφάνεια του κτιρίου που θερμαίνεται ή ψύχεται, που 

καταναλώνει δηλαδή ενέργεια. 

Γ) Επιφάνεια κτιρίου: περιγράφει τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα του εξεταζόμενου χώρου. 

Αποτελεί όλους τους θερμαινόμενους και μη θερμαινόμενους χώρους (Μ.Θ.Χ.) 

Δ) Περιοχή: Αναφέρεται σε ποια περιοχή βρίσκεται το κτίριο που περιγράφουμε. 

Ε) Έτος κατασκευής: Πότε κατασκευάστηκε το συγκεκριμένο κτίριο. Για όσα χτίστηκαν πριν το 

1955 αναφέρονται ως «1955». 

ΣΤ) Ενεργειακή κλάση: Αναφέρεται η ενεργειακή κλάση του κτιρίου. Συμβολίζεται με τα 

γράμματα Α+,Α,Β+,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η . Πρόκειται για μία κλίμακα που μας δείχνει κατά πόσο ένα 

κτίριο είναι ενεργειακά αποδοτικό με Α+ την καλύτερη (οικονομικότερη) κατάταξη και την Η 

την χειρότερη (μεγαλύτερες καταναλώσεις ενέργειας). 

Οι αριθμοί που αντιστοιχούν στις διάφορες ενεργειακές κλάσεις έχουν ως ακολούθως: 

1Α+,Α  , 2Β+,Β   , 3Γ  ,4Δ , 5Ε , 6Ζ , 7Η 

Ζ) Ετήσια κατανάλωση (KWh/m2): Πρόκειται για την ενέργεια που καταναλώνει το κτίριο ανά 

τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας. 

Η) Εκπομπές ρύπων CO2: Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που παράγει συνολικά το κτίριο 

λόγω της καύσης των πρώτων υλών. 

Θ) Παρεμβάσεις: Αποτελούν τις βελτιώσεις όπως αυτές περιγράφονται στο σενάριο ενεργειακής 

αναβάθμισης στη δεύτερη σελίδα του πιστοποιητικού. Αν και γενικά υπάρχει πλήθος 

παρεμβάσεων που μπορούν να πραγματοποιηθούν τρεις είναι οι πιο σημαντικές και ευρέως 

χρησιμοποιούμενες: 

1. Τοποθέτηση Ηλιακού συλλέκτη για χρήση Ζεστού Νερού ΖΝΧ. 

2. Τοποθέτηση – αντικατάσταση κουφωμάτων και διαφανών επιφανειών με νέα ενεργειακά 

αποδοτικά. Αυτά αφορούν κουφώματα αλουμινίου ή πλαστικά με θερμοδιακοπή και 

διπλούς υαλοπίνακες. Διαθέτουν πάντα πιστοποίηση. 

3. Προσθήκη Θερμομόνωσης 7 εκατοστών συνήθως εξιλασμένης πολυστερίνης (FIBRAN) 

στο κέλυφος, δηλαδή τις όψεις και την οροφή του κτιρίου. 

Οι αριθμοί που αντιστοιχούν στις διάφορες παρεμβάσεις έχουν ως εξής: 

Ηλιακός  1, Αντικατάσταση κουφωμάτων  2, Θερμομόνωση  3 

Ι) Εξοικονόμηση %: Η πρόταση ενός σεναρίου λειτουργίας στοχεύει στην εξοικονόμηση 

ενέργειας και την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου. Το πρόγραμμα υπολογίζει τις νέες 
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καταναλώσεις όπως θα προκύψουν εάν πραγματοποιηθούν οι αλλαγές που περιγράφονται στο 

σενάριο λειτουργίας. Οι καταναλώσεις αυτές καθώς και η % εξοικονόμηση ενέργειας 

αναγράφονται στο πιστοποιητικό.  
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Κεφάλαιο 4: Εμπειρική Ανάλυση των  δεδομένων 

 

4.1 Έλεγχοι μέσων όρων 

Γίνεται έλεγχος των μέσων όρων  της θερμαινόμενης επιφάνειας, της συνολικής επιφάνειας και 

της ενεργειακής κλάσης χωριστά για χρήση κατοικίας και καταστήματος. 

 
Report 

USE HEAT_AREA TOTAL_AREA CLASS 

HOUSE 

Mean 87.1624 90.6304 4.30 

N 76 76 76 

Std. Deviation 37.48679 41.31252 1.479 

MARKET 

Mean 290.4288 323.0485 4.26 

N 34 34 34 

Std. Deviation 739.66135 847.14565 1.082 

Total 

Mean 149.9902 162.4687 4.29 

N 110 110 110 

Std. Deviation 418.93529 479.67478 1.364 

Πίνακας 4.1 σύγκριση μέσων όρων 

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο μέσος όρος εμβαδού θερμαινόμενης επιφάνειας μιας μέσης 

κατοικίας είναι τα 87,16 τ.μ. ενώ ο αντίστοιχος για καταστήματα είναι 290,42 τ.μ.. Η μέση 

ενεργειακή κατάταξη για τις κατοικίες είναι 4,30 που σημαίνει ενεργειακή κλάση Δ, ενώ ίδια 

ενεργειακή κλάση παρατηρείται και στα καταστήματα 4,26, δηλαδή Δ . 

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι οι κατοικίες παρουσιάζουν κατά μέσο όρο πολύ μικρότερη 

θερμαινόμενη επιφάνεια. Η ενεργειακή κλάση όμως των κατοικιών με τα καταστήματα είναι 

ταυτόσημη. 

 

 

4.2 Σχέση ετήσιας κατανάλωσης  - Εκπομπών  ρύπων CO2  

Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος αν υπάρχει σχέση μεταξύ της ετήσιας κατανάλωσης των κτιρίων 

και των εκπομπών τους σε CO2 . Θα συγκριθούν οι ποσοτικές μεταβλητές CONSUMPTION και 

CO2. 

Για την ανάλυση των δεδομένων ελέγχεται αρχικά αν ικανοποιούνται δύο προϋποθέσεις. Αν 

υπάρχει κανονικότητα στα δεδομένα και αν υπάρχουν ακραίες τιμές. Σε περίπτωση που ισχύουν 

οι δύο αυτές προϋποθέσεις θα χρησιμοποιηθεί η παραμετρική ανάλυση. Πραγματοποιείται 

έλεγχος στις δύο μεταβλητές CONSUMPTION και CO2 για κανονικότητα και outliers. 
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Έλεγχος κανονικότητας  

 

Ο έλεγχος κανονικότητας παρουσιάζεται στον πίνακα 4.2 

 
 

 CONSUPTION CO2 

N 110 110 

Normal Parametersa,b 
Mean 291.7859 83.3264 

Std. Deviation 191.21149 62.96631 

Most Extreme Differences 

Absolute .156 .167 

Positive .156 .167 

Negative -.146 -.163 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.641 1.754 

Asymp. Sig. (2-tailed) .009 .004 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Πίνακας 4.2 : Έλεγχος κανονικής κατανομής 

 

Από τον πίνακα  4.2 διαπιστώνεται ότι για την μεταβλητή CONSUMPTION η τιμή Asymp. Sig 

είναι: Sig.= 0,009<0,05. Ομοίως για τη μεταβλητή CO2 η τιμή Asymp. Sig. είναι : sig.= 

0,004<0,05. Επομένως συμπεραίνεται ότι τα δεδομένα δεν προέρχονται από κανονική 

κατανομή.Θα χρησιμοποιηθεί μη παραμετρική ανάλυση. 

Έλεγχος ύπαρξης πολύ ακραίων τιμών (outliers). 

Για την εξέταση ύπαρξης ακραίων τιμών γίνεται χρήση των θηκογραμμάτων, τα οποία 

παρουσιάζονται στα διαγράμματα 4.1 και 4.2 
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.  

Γράφημα 4.1 : Θηκόγραμμα της μεταβλητής CONSUPTION 

 

 
 

Γράφημα 4.2 : Θηκόγραμμα της μεταβλητής CO2 
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Από το Γράφημα 4.1 και 4.2  παρατηρείται ότι ητιμή 30 είναι ακραία. Επίσης παρατηρείται ότι 

υπάρχουν κάποιες υψηλές τιμές οι οποίες όμως δεν χαρακτηρίζονται σαν ακραίες. Απορρίπτεται 

η τιμή 30 σαν ακραία (outlier). 

Πραγματοποιείται μη παραμετρική ανάλυση, εκτιμώντας τον συντελεστή συσχέτισης spearman. 

Ο  συντελεστή συσχέτισης spearman παρουσιάζεται παρακάτω στον πίνακα 4.3 

 
 

 CONSUPTION CO2 

Spearman's rho 

CONSUPTION 

Correlation Coefficient 1.000 .981** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 110 110 

CO2 

Correlation Coefficient .981** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 110 110 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Πίνακας 4.3 : Συντελεστής συσχέτισης Spearman 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα 4.3 ο συντελεστής συσχέτισης Spearman εμφανίζει 

την τιμή P = +0,981 .Παρατηρείται ότι η τιμή Sig.(2-tailed) είναι : sig =  0,00<0,05.Προκύπτει 

το συμπέρασμα ότι οι δύο μεταβλητές σχετίζονται μεταξύ τους και υπάρχει μια αύξουσα 

μονότονη τάση λόγω του θετικού προσήμου. 

Από τη μελέτη των δύο μεταβλητών προκύπτει το εξής συμπέρασμα: Ότι η ετήσια κατανάλωση 

συνδέεται άμεσα (και μάλιστα με ισχυρή σχέση)  με τις εκπομπές ρύπων CO2. Είναι ένα 

συμπέρασμα οικολογικού ενδιαφέροντος αφού δείχνει το διπλό κέρδος που θα προκύψει εάν 

αναβαθμιστούν ενεργειακά οι κατοικίες. Η καύση στερεών καυσίμων, η οποία απελευθερώνει 

διοξείδιο του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα, αποτελεί τον πιο σημαντικό επιβαρυντικό 

παράγοντα για το περιβάλλον. Τα αέρια του θερμοκηπίου και τα αερολύματα επηρεάζουν το 

κλίμα τροποποιώντας την εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία και την εξερχόμενη θερμική 

ακτινοβολία, οι οποίες είναι μέρος του ενεργειακού ισοζυγίου της γης. Η μεταβολή της 

ποσότητας ή των ιδιοτήτων αυτών των αερίων και σωματιδίων μπορεί να οδηγήσει σε μια 

θέρμανση ή ψύξη του κλιματικού συστήματος.  

 

Προκειμένου να γίνει πιο εύκολα αντιληπτή η σχέση μεταξύ εκπομπών ρύπων και χρόνου 

κατασκευάζεται το διάγραμμα διασποράς μεταξύ των μεταβλητών YEAR και CO2.  
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Γράφημα 4.3 : Διάγραμμα διασποράς μεταξύ των μεταβλητών YEAR και CO2 

 

 

Από το διάγραμμα φαίνεται η προοδευτική μείωση των εκπομπών ρύπων με τη πάροδο των 

ετών. Οι εκπομπές έχουν μειωθεί στο μισό τα τελευταία τριάντα χρόνια ενώ η μέση γραμμή 

συνεχίζει να έχει φθίνουσα πορεία. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Από το 1980 και μετά 

έχει γίνει προσπάθεια μείωσης των εκπομπών ρύπων με την είσοδο σε όλες τις οικοδομικές 

άδειες της μελέτης θερμομόνωσης. Η βελτίωση της ενεργειακής ποιότητας των κτιρίων οδήγησε 

και στη σταδιακή μείωση των εκπομπών ρύπων. Το 2010 ο κανονισμός θερμομόνωσης 

αντικαταστάθηκε από τον ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) ως πιο 

σύγχρονος και ενημερωμένος.  

 

 

 

 

 

 



ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

23 
 

 

4.3  Σχέση  Χρήσης κτιρίου – Ετήσιας κατανάλωσης  

Η χρήση του κτιρίου χωρίζεται σε κατοικίες και καταστήματα. Ορίζεται με τη μεταβλητή USE η 

οποία πρόκειται για μία ποιοτική μεταβλητή με δύο κατηγορίες. Για τις κατοικίες ορίζουμε την 

κατηγορία HOUSE (1) και για τα καταστήματα την κατηγορία MARKET (2). 

Η ετήσια κατανάλωση ορίζεται με  την ποσοτική μεταβλητή CONSUMPTION. 

Ακολουθεί η σύγκριση των δύο αυτών μεταβλητών. 

Έλεγχος κανονικότητας  

 

Ο έλεγχος κανονικότητας παρουσιάζεται στον πίνακα 4.4 για τις καταναλώσεις των κατοικιών 

(HOUSE_CON) και για τις καταναλώσεις των καταστημάτων (MARKET_CON) 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 

 HOUSE_CON MARKET_CON 

N 76 34 

Normal Parametersb,c 
Mean 202.1889 492.0615 

Std. Deviation 85.99611 210.10395 

Most Extreme Differences 

Absolute .129 .165 

Positive .129 .165 

Negative -.099 -.129 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.127 .961 

Asymp. Sig. (2-tailed) .157 .315 

a. USE = HOUSE 

b. Test distribution is Normal. 

c. Calculated from data. 

 

Πίνακας 4.4 : Έλεγχος κανονικής κατανομής 

 

Από τον πίνακα διαπιστώνεται ότι οι τιμές sig για τις καταναλώσεις των κατοικιών και των 

καταστημάτων προκύπτουν 0,157 και 0,315 αντίστοιχα, δηλαδή είναι μεγαλύτερες του  0,05. 

Επομένως συμπεραίνεται ότι τα δεδομένα προέρχονται από κανονική κατανομή .  

Θα γίνει σύγκριση των αριθμητικών μέσων των δύο ομάδων. Θα ελεγχθεί εάν οι τιμές τους είναι 

ίσες μεταξύ τους, που σημαίνει ότι ισχύει η μηδενική υπόθεση ( μ1=μ2) ή αντίθετα εάν οι τιμές 

τους δεν είναι ίσες (μ1≠μ2) δηλαδή απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και υπάρχει σχέση μεταξύ 

των μεταβλητών. 
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 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

CONSUPTION 

Equal 

variances 

assumed 

38.103 .000 -10.295 108 .000 -289.87252 28.15700 -345.68459 -234.06046 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-7.759 38.038 .000 -289.87252 37.35840 -365.49818 -214.24686 

 

Πίνακας 4.5: Independent Samples Test 

 

Στον πίνακα 4.5 γίνεται έλεγχος μεταξύ των αριθμητικών μέσων των δύο ομάδων.   

Ελέγχεται  στον πίνακα 4.5  η τιμή του sig στην πρώτη γραμμή των αποτελεσμάτων και 

παρατηρείται ότι έχει την τιμή sig =  0,00 <0,05  

Ο έλεγχος συνεχίζεται  στη δεύτερη γραμμή αποτελεσμάτων όπου η τιμή του sig(two-tailed) 

είναι :  sig.= 0,00<0,05 .Αυτό σημαίνει ότι  απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και οι αριθμητικοί 

μέσοι των δύο ομάδων δεν είναι ίσοι μεταξύ τους. Οι δύο μεταβλητές USE και CONSUPTION 

έχουν σχέση μεταξύ τους, δηλαδή η κατανάλωση του κτιρίου εξαρτάται από τη χρήση που αυτό 

έχει. 

Πιο συγκεκριμένα τα καταστήματα έχουν τη τάση να καταναλώνουν πολύ περισσότερη ενέργεια 

από ότι οι κατοικίες, παρόλο που η χρήση θεωρείται ότι είναι 12 ώρες την ημέρα, ενώ για τις 

κατοικίες 24 ώρες την ημέρα. Οι υψηλές ανάγκες σε κατανάλωση ρεύματος για 

φωτισμό,αερισμό και λειτουργία συσκευών υψηλής κατανάλωσης οδηγεί σε μεγαλύτερες 

καταναλώσεις. Στον πίνακα 4.6 παρατηρούνται οι μέσοι όροι στις καταναλώσεις των δειγμάτων. 

Για κατοικίες η μέση κατανάλωση ανέρχεται στις  202.18 KWh/m
2
 ενώ στα καταστήματα 

492.06 KWh/m
2
 . 

 

 USE N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

CONSUPTION 
HOUSE 76 202.1889 85.99611 9.86443 

MARKET 34 492.0615 210.10395 36.03253 

 

Πίνακας 4.6 : Έλεγχος μέσων 
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4.4  Σχέση Περιοχής – Ενεργειακής κλάσης 

Η ενεργειακή κλάση που ορίζεται με τη ποιοτική μεταβλητή CLASS έχει 7 κατηγορίες 

(Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η) όπως προκύπτει από τα ενεργειακά πιστοποιητικά. Για να απλοποιηθεί το 

πρόβλημα ορίζεται μια νέα μεταβλητή για την ενεργειακή κλάση, η CLASSNEW με 3 

κατηγορίες . Η πρώτη (1) αναφέρεται στις κατοικίες ενεργειακής κλάσης Α,Β και Γ που 

θεωρούνται ενεργειακά καλές. Η (2) αναφέρεται στις Δ και Ε μέσης ενεργειακής απόδοσης 

απόδοσης. Η (3) αναφέρεται στις Ζ και Η που είναι ενεργειακά μη αποδοτικές. Η  νέα ποιοτική 

μεταβλητή CLASSNEW με τρεις κατηγορίες: 

GOOD (1) αναφέρεται στις A, B, Γ  

MEDIUM (2) αναφέρεται στις Δ,E 

POOR (3) αναφέρεται στις H,Z 

Η περιοχή ορίζεται με τη ποιοτική μεταβλητή  PLACE και έχει δύο κατηγορίες. Οι κατοικίες 

που βρίσκονται στις  περιοχές των Σερρών και Θεσσαλονίκης ορίζονται ως Αστικά κέντρα με 

κωδικό 1 (CITY) και όλες οι υπόλοιπες περιοχές με κατοικίες στην επαρχία ορίζονται με κωδικό 

2 (COUNTRY).  

Σκοπός είναι να ελεγχθεί εάν υπάρχει σχέση μεταξύ της ενεργειακή κλάσης CLASSNEW και 

της περιοχής PLACE. Θα πραγματοποιηθεί σύγκριση των δύο αυτών μεταβλητών με τη μέθοδο 

ελέγχου x
2
 και θα ελεγχθεί αν ισχύει ή όχι η μηδενική υπόθεση. Εάν ισχύει σημαίνει ότι οι 

μεταβλητές είναι ανεξάρτητες, ενώ εάν απορριφθεί η μηδενική υπόθεση οι μεταβλητές είναι 

εξαρτημένες. 

 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 19.181a 2 .000 

Likelihood Ratio 22.527 2 .000 

Linear-by-Linear Association 5.064 1 .024 

N of Valid Cases 110   

a. 1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 4.96. 

Πίνακας 4.7: Έλεγχος x
2
 

 

Για να είναι έγκυρη η μέθοδος θα πρέπει να ισχύει ο κανόνας των 5. Θα πρέπει να μην είναι 

μεγαλύτερο από 25% το ποσοστό των ζευγαριών των δύο ποιοτικών μεταβλητών που να έχει 

προσδοκώμενη συχνότητα μικρότερη του 5 .Από τον πίνακα 4.7 παρατηρείται ότι το ποσοστό 
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που μας ενδιαφέρει είναι 16,7%  < 25%. Η  μέθοδος μας είναι έγκυρη και δε θα χρειαστεί να 

αλλάξει  η  μορφή του πίνακα ή ο αριθμός των παρατηρήσεων. 

Στον  πίνακα 4.7  στην γραμμή pearson Chi - Square και τη στήλη Asymp.sig.(2-tailed)  

ελέγχεται η τιμή sig = 0,00 <0,05.Αυτό σημαίνει ότι απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και  

υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών.  

Στη συνέχεια θα αναζητηθεί το είδος της σχέσης μεταξύ των δύο μεταβλητών. Αυτό θα γίνει με 

τη χρήση του πίνακα 4.8 Symmetric Measures. 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Errora 

Approx. Tb Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R .216 .071 2.294 .024c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation .242 .074 2.588 .011c 

N of Valid Cases 110    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

Πίνακας 4.8 : Symmetric Measures 

Από τον πίνακα 4.8 ελέγχεται η τιμή Pearson’s R που έχει την τιμή 0,216 και Spearman 

correlation με τιμή 0,242. Παρατηρείται ότι και οι δύο τιμές έχουν θετικό πρόσημο. Αυτό 

σημαίνει ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών, που σημαίνει ότι όσο η 

μεταβλητή PLACE μετατοπίζεται από την τιμή 1 (CITY) στην τιμή 2 (COUNTRY) υπάρχει 

αντίστοιχη μετατόπιση στην μεταβλητή CLASSNEW από την τιμή 1 (GOOD) στην τιμή 3 

(POOR) . Όσο δηλαδή οι κατοικίες μετατοπίζονται προς την επαρχία η ενεργειακή κλάση τους 

υποβαθμίζεται. 

Το συμπέρασμα αυτό απεικονίζεται σχηματικά στο γράφημα 4.4 όπου στον άξονα x 

τοποθετείται η μεταβλητή PLACES και στον άξονα y η μεταβλητή CLASSNEW. 
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Γράφημα 4.4 : περιοχή – ενεργειακή κλάση 

 

Προκύπτει  ένα πολύ ενδιαφέρον συμπέρασμα,ότι τα κτίρια στην επαρχία είναι χαμηλότερης 

ενεργειακής τάξης από ότι τα αντίστοιχα στα αστικά κέντρα . Είναι κάτι που όλοι οι μηχανικοί 

γνωρίζουν. Στην επαρχία γίνονται γενικά κατασκευές χαμηλότερης ποιότητας οι οποίες πολλές 

φορές δεν ακολουθούν τους πολεοδομικούς κανονισμούς. 

Στη συνέχεια ελέγχουμε τους μέσους όρους έτους κατασκευής των κτιρίων ανάμεσα στις δύο 

κατηγορίες CITYκαι COUNTRY 

 
Report 

YEAR 

PLACE Mean N Std. Deviation 

CITY 1986.75 84 15.016 

COUNTRY 1970.42 26 12.974 

Total 1982.89 110 16.089 

 

Πίνακας 4.9 :Σύγκριση μέσων όρων χρόνου κατασκευής 

 

Προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα 4.9 το ενδιαφέρον συμπέρασμα ότι τα κτίρια στην επαρχία 

είναι γενικά παλαιότερης κατασκευής με μέσο όρο 1970, ενώ τα κτίρια στα αστικά κέντρα έχουν 



ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

28 
 

μέσο όρο κατασκευής 1986. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που τα κτίρια στην 

επαρχία παρουσιάζουν μεγαλύτερες καταναλώσεις και είναι χαμηλής ενεργειακής κλάσης. 

 

4.5 Σχέση Έτους κατασκευής – Ενεργειακή κλάσης 

Το έτος κατασκευής μιας κατοικίας ορίζεται από την ποσοτική μεταβλητή YEAR . Η ενεργειακή 

κλάση της κατοικίας ορίζεται από την ποιοτική μεταβλητής CLASS  και έχει 7 κατηγορίες 

(Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η) όπως προκύπτει από τα ενεργειακά πιστοποιητικά .  

Αρχικά θα πραγματοποιηθεί έλεγχος κανονικότητας για τη ποσοτική μεταβλητή 

YEAR.Προκύπτει ο παρακάτω πίνακας 4.10 . 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 YEAR 

N 110 

Normal Parametersa,b 
Mean 1982.89 

Std. Deviation 16.089 

Most Extreme Differences 

Absolute .113 

Positive .113 

Negative -.093 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.185 

Asymp. Sig. (2-tailed) .121 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Πίνακας 4.10: Έλεγχος κανονικής κατανομής 

 

Παρατηρείται στη τελευταία γραμμή ότι Asymp. Sig. (2-tailed) = 0.121 > 0.05 

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κανονικότητα στο δείγμα. 

Για να ελεγχθεί εάν υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών YEAR και CLASS δηλαδή του 

έτους κατασκευής ενός κτιρίου με την ενεργειακή κλάση που αυτό διαθέτει , θα πρέπει να γίνει 

έλεγχος εάν ισχύει ή όχι η μηδενική υπόθεση. Εάν δηλαδή οι αριθμητικοί μέσοι του έτους που 

προκύπτουν αν χωριστούν τα δεδομένα μας σε ομάδες με κριτήριο την ποιοτική μεταβλητή 

CLASS είναι ίσοι (μηδενική υπόθεση) . 

Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος ισότητας των διακυμάνσεων. Προκύπτει ο πίνακας 4.11 
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TestofHomogeneityofVariances 

YEAR 

LeveneStatistic df1 df2 Sig. 

.638 5 104 .671 

 

Πίνακας 4.11 : Έλεγχος ομοιογένειας 

 

Στονπαραπάνωπίνακα  4.11 Test of Homogeneity of  Variances παρατηρείται ότι Sig.= 0.671 > 

0.05 . Αυτό σημαίνει ότι ισχύει η μηδενική υπόθεση για τις διακυμάνσεις: 

 (Η0 : σ1
2
 = σ2

2
 =... = σ7

2
) 

 

Άρα ισχύει η ισότητα των διακυμάνσεων και η σύγκριση των μεταβλητών θα γίνει με τη μέθοδο 

ANOVA. 

 
ANOVA 

YEAR 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 18167.962 5 3633.592 37.606 .000 

Within Groups 10048.729 104 96.622   

Total 28216.691 109    

 

Πίνακας 4.12 : έλεγχος ANOVA 

 

Ελέγχουμε στον παραπάνω πίνακα ANOVA την στήλη Sig, και βλέπουμε ότι Sig. = 0.00< 0.05 

που σημαίνει ότι απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και άρα οι μεταβλητές έχουν σχέση μεταξύ 

τους. 

Για να ελεγχθεί το είδος της σχέσης που έχουν οι μεταβλητές μεταξύ τους κατασκευάζεται 

αρχικά ένα απλό scatter chart όπου στον άξονα y τοποθετούμε την ενεργειακή τάξη CLASS και 

στον άξονα x το έτος YEAR 
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Γράφημα 4.5 : χρόνος – ενεργειακή κλάση 

 

Από το γράφημα 4.5 διακρίνεται ότι υπάρχει μια φθίνουσα συνάρτηση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών YEAR και CLASS, δηλαδή με την πάροδο των χρόνων τα κτίρια αναβαθμίζονται 

ενεργειακά. 

 

Για να κατανοηθούν καλύτερα γραφικά οι αλλαγές στην ενεργειακή τάξη θα ακολουθηθεί η 

παρακάτω μέθοδος. 

Ομαδοποιούνται τα έτη σε δεκαετίες και έτσι προκύπτει μια νέα ποιοτική μεταβλητή 

YEAR_DECADES. 

 

Στη συνέχεια κατασκευάζεται το γράφημα ανάμεσα στις δύο μεταβλητές. 

Τοποθετείται ημεταβλητή YEAR_DECADES στο category Axis και η CLASSNEW στο Define 

clusters by. Προκύπτει το διάγραμμα: 
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Γράφημα 4.6 : Χρόνος ανά δεκαετία – ενεργειακή βελτίωση 

 

Είναι εμφανής από το διάγραμμα η σημαντική ενεργειακή βελτίωση με τη πάροδο των ετών. 

Μετά το 1980 παρατηρείται η σημαντική μείωση των ενεργειακά κατώτερων κατασκευών. Ο 

λόγος είναι η είσοδος της μελέτης θερμομόνωσης σε όλες τις μελέτες. Από το 1980 και μετά σε 

όλες τις κατασκευές τοποθετείται θερμομόνωση σύμφωνα με τον κανονισμό. 

 

4.6  Σχέση Παρεμβάσεων – Εξοικονόμησης ενέργειας 

Η ποιοτική μεταβλητή IMPROVES (Βελτιώσεις) δείχνει τις προτεινόμενες παρεμβάσεις που 

αναγράφονται στο ενεργειακό πιστοποιητικό. 

Η ποιοτική μεταβλητή IMPROVES έχει τρεις κατηγορίες που είναι οι παρακάτω: 

1joinery(αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα ενεργειακά αποδοτικά) 

2solar heater(ηλιακός θερμοσίφωνας για χρήση ζεστού νερού) 
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3Insulation (θερμομόνωση κελύφους του κτιρίου) 

Η  ποσοτική μεταβλητή SAVES δείχνει την % εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται 

θεωρητικά με την παρέμβαση αυτή 

Θα γίνει σύγκριση των μεταβλητών. Θα χρησιμοποιηθεί η τεχνική ANOVA (Analysis of 

Variance ) εφόσον η ποιοτική μεταβλητή έχει πάνω από δύο κατηγορίες. Θα πρέπει να ισχύουν 

δύο προϋποθέσεις: Κανονικότητα στα δεδομένα ανά ομάδα  και ισότητα των διακυμάνσεων των 

ομάδων αυτών . 

Ο έλεγχος κανονικότητας (analyze-non parametric test)  προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα 

4.13 

 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 SAVES 

N 110 

Normal Parametersa,b 
Mean 11.4500 

Std. Deviation 6.11196 

Most Extreme Differences 

Absolute .127 

Positive .127 

Negative -.074 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.327 

Asymp. Sig. (2-tailed) .059 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Πίνακας 4.13: Έλεγχος κανονικότητας για τη μεταβλητή SAVES 

 

Ελέγχουμε τις τιμές  sig. Για την μεταβλητή SAVES Asymp.sig(2-tailed) = 0,059>0,05.Aρα 

υπάρχει κανονικότητα στo δείγμα και θα προχωρήσουμε με τη μέθοδο ANOVA. 

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί έλεγχος ισότητας των διακυμάνσεων. Προκύπτει ο πίνακας 

4.14  

 
Test of Homogeneity of Variances 

SAVES 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

11.177 2 107 .000 

 

Πίνακας 4.14 : Έλεγχος ισότητας των διακυμάνσεων 

 

Απότονπίνακα 4.14  Test of Homogeneity of  Variances ελέγχεται η τιμή Sig. = 0.000<0,05 

Αυτό σημαίνει ότι δεν ισχύει η μηδενική υπόθεση και επομένως δεν υπάρχει  ισότητα των 

διακυμάνσεων. 
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Για το λόγο αυτό η σύγκριση των μεταβλητών θα γίνει με μη παραμετρική ανάλυση: 

 

 
Test Statisticsa,b 

 SAVES 

Chi-Square 6.994 

df 2 

Asymp. Sig. .030 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 

IMPROVES 

 

Πίνακας 4.14 : μη παραμετρική ανάλυση 

 

Έλεγχος Σχέσης των μεταβλητών: 

Στον πίνακα 4.14 test Statistics ελέγχεται  το Asympt.sig. = 0.03<0,05. Επομένως απορρίπτεται 

η μηδενική υπόθεση και άρα η ποιοτική  μεταβλητή έχει σχέση με την ποσοτική. Η 

εξοικονόμηση ενέργειας επομένως έχει σχέση με τον τρόπο βελτίωσης που προτείνεται από το 

ενεργειακό πιστοποιητικό. 

Θα πρέπει να ελεγχθεί ποια μέθοδος βελτίωσης από τις τρείς εξεταζόμενες  είναι η πιο 

αποδοτική. 

Πραγματοποιείται επίλυση με τη μέθοδο ANOVA, μόνο που στα options τσεκάρεται η επιλογή 

Descriptive και η Means Plot. Προκύπτει το παρακάτω διάγραμμα που προβάλει γραφικά τους 

μέσους όρους της εξοικονόμησης ενέργειας για κάθε μία από τις τρεις παρεμβάσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

 

Descriptives 

SAVES 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

solar heater 52 9.8827 3.46991 .48119 8.9167 10.8487 2.20 18.20 

joinery 50 11.4600 5.73041 .81040 9.8314 13.0886 2.20 29.90 

Insulation 8 21.5750 11.34432 4.01082 12.0909 31.0591 7.30 33.60 

Total 110 11.4500 6.11196 .58275 10.2950 12.6050 2.20 33.60 

 

Πίνακας 4.15 : Descriptives 
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Γράφημα 4.7: Μέθοδοι βελτίωσης – μέσοι όροι εξοικονόμησης 

 

Παρατηρείταιότι η προσθήκη θερμομόνωσης προσφέρει την μεγαλύτερη εξοικονόμηση 

ενέργειας με μέσο όρο 21,57%. Ακολουθεί η αντικατάσταση κουφωμάτων με 11,46% και τέλος 

η τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα με 9.88% εξοικονόμηση.  

Παρατηρείται  επίσης στον πίνακα 4.15 Descriptives ότι η τοποθέτηση ηλιακού εμφανίζεται με 

μεγαλύτερη συχνότητα στο δείγμα (52) ακολουθεί η αντικατάσταση κουφωμάτων (50) ενώ με 

μικρότερη συχνότητα προτιμάται η τοποθέτηση θερμομόνωσης κελύφους. Η σειρά προτίμησης 

δηλαδή είναι αντιστρόφως ανάλογη με την εξοικονόμηση ενέργειας που προσφέρουν.Οι λόγοι 

είναι καθαρά οικονομικοί. 

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας παρεμβάσεων για το πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ’ οίκον» 

όπως ορίζεται από το υπουργείο. Οι παρεμβάσεις που χρησιμοποιήθηκαν στο δείγμα είναι αυτές 

που τονίζονται με κίτρινο χρώμα και αναγράφονται τα μέγιστα κόστη τους. (μαζί με τη 

τοποθέτηση)  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙA ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  

1. Αντικατάσταση 

κουφωμάτων και 

συστημάτων σκίασης  

1.Α. Συρόμενα ή επάλληλα 

1.Β. Ανοιγόμενα 

1.Γ.Μόνο υαλοπίνακες 

1.Δ. Εξωτερικά συστήματα σκίασης και 

εξώφυλλα 

1.Α. Για συρόμενα ή επάλληλα με υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια / 

ρολά): 

250 €/m2 

1.Β. Για ανοιγόμενα με υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια / ρολά):280 

€/m2  

1.Γ. Μόνο Υαλοπίνακες: 75 €/m2 

1.Δ. Εξωτερικά συστήματα σκίασης και εξώφυλλα:  

       Έως 2.500 € ανά ιδιοκτησία 

2.Τοποθέτηση 

θερμομόνωσης στο 

κέλυφος του κτηρίου 

συμπεριλαμβανομένο

υ του δώματος / 

στέγης και της 

πιλοτής 

2.Α. Εξωτερική θερμομόνωση δώματος  

2.Β. Εξωτερική θερμομόνωση λοιπού κελύφους 

& πιλοτής 

2.Γ. Εσωτερική θερμομόνωση 

2.Α. Για δώμα: 40 €/m2 

2.Β. Για εξωτερική θερμομόνωση λοιπού κελύφους & πιλοτή: 50 

€/m2 

2.Γ. Για εσωτερική θερμομόνωση: 25 €/m2 

 

3.Αναβάθμιση 

συστήματος 

θέρμανσης και 

συστήματος παροχής 

ζεστού νερού χρήσης. 

 

3.Α. Κεντρικό σύστημα θέρμανσης 

3.Β. Ατομικός (επιτοίχιος) καυστήρας - λέβητας 

3.Γ. Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου της 

λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης 

3.Δ. Σύστημα με κύρια χρήση Α.Π.Ε. ή 

ΣΗΘΥΑ 

3.Ε. Ηλιακά συστήματα για παροχή ζεστού 

νερού χρήσης 

3.Α. Κεντρικό σύστημα θέρμανσης 

i)  για P<70 kW:                    6.000 € 

ii) για 70≤ P<150 kW:            8.000 € 

iii) για P ≥ 150 kW:              11.000 € 

3.Β. Ατομικός (επιτοίχιος) καυστήρας - λέβητας: έως 5.000 € 

3.Γ. Διατάξεις αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος 

θέρμανσης: έως 600 € ανά διαμέρισμα και έως 7.000 € συνολικά 

για την πολυκατοικία 

3.Δ. Σύστημα με κύρια χρήση Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ: έως 15.000 € 

3.Ε. Ηλιακά συστήματα για παροχή ζεστού νερού χρήσης: έως 1.300 

€ ανά διαμέρισμα 

Πίνακας 4.16 : Αναβαθμίσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ‘Εξοικονομώ κατ’ οίκον’ 

 

Σύντομη οικονομοτεχνική ανάλυση: 

Θα πραγματοποιηθεί μια σύντομη οικονομοτεχνική ανάλυση για τις κατοικίες. Υπολογίζονται οι 

μέσοι όροι καταναλώσεων ανά κατηγορία χρήσης και προκύπτει ο πίνακας 4.17  

 
Report 

HEAT_AREA 

USE Mean N Std. Deviation 

HOUSE 89.9697 76 39.07102 

MARKET 293.9050 34 739.13327 

Total 153.0043 110 418.82275 

 

Πίνακας 4.17 : Μέσοι όροι καταναλώσεων ανά κατηγορία χρήσης  
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Ο μέσος όρος των θερμαινόμενων επιφανειών των κατοικιών είναι 89,96 τ.μ. Αν θεωρηθεί ο 

μέσος όρος ύψους κάθε κατοικίας 3μ.και η μέση περίμετρος 38μ (10x9)  η συνολική επιφάνεια 

του κελύφους (χωρίς οροφή και πάτωμα) είναι 3x38 = 114 τ.μ. 

Σύμφωνα με τον οικοδομικό κανονισμό για απαιτήσεις φωτισμού το ποσοστόανοιγμάτων σε 

σχέση με το χώρο που φωτίζουνπρέπει να κυμαίνεταιαπό 10-20% .Θεωρούμε μέσο όρο 15%. 

Άρα ο μέσος όρος ανοιγμάτων στο δείγμα είναι 114x15% = 17,10 τ.μ. ενώ ο μέσος όρος 

εξωτερικών τοιχοπληρώσεων και λοιπών δομικών στοιχείων κελύφους είναι 114x85% = 96,90 

τ.μ. 

Σύμφωνα με τις τιμές του πίνακα του προγράμματος «εξοικονομώ» προκύπτουν τα παρακάτω 

οικονομικά μεγέθη για μία μέση κατοικία: 

- Αντικατάσταση κουφωμάτων: 17,10x250  = 4.275,00 € 

Ανάγουμε για ένα Ευρώ:       Εξοικονόμηση / €  =  11,46/4.275,00 = 0,0027 

- Τοποθέτηση Ηλιακού Θερμοσίφωνα: 1.300,00 € 

                                               Εξοικονόμηση / €  =  9.88/1.300,00 = 0,0076 

- Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωση 7cm: 96,90x50 = 4.845,00 € 

                                              Εξοικονόμηση / €  =  21,57/4.845,00 = 0,0045 

Παρατηρείταιότι η τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα είναι με μεγάλη διαφορά η πιο 

συμφέρουσα όσον αφορά στο λόγο εξοικονόμηση ενέργειας προς τιμή. Ακολουθεί η τοποθέτηση 

εξωτερικής θερμομόνωσης ενώ τελευταία έρχεται η αντικατάσταση κουφωμάτων. 
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Κεφάλαιο 5 : Το μέλλον της ενέργειας στην Ευρωπαϊκή ένωση 

 

Στις 18 Μαΐου 2010 εκδόθηκε μια αναδιατύπωση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των 

κτιρίων (2002/91/EΚ) προκειμένου να ενισχυθούν οι απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, να 

διευκρινιστούν και να απλουστευθούν ορισμένες διατάξεις του. 

 

Τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας και το 36% των εκπομπών CO2 

στην ΕΕ. Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων είναι το κλειδί για την επίτευξη του επιθυμητού 

κλίματος στην ΕΕ και τους στόχους της ενέργειας, δηλαδή η μείωση κατά 20% των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2020 και η εξοικονόμηση 20% ενέργειας σε σχέση με τα 

επίπεδα του 1990 μέχρι το 2020. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων είναι ένας 

οικονομικά αποδοτικός τρόπος για την αλλαγή του κλίματος και τη βελτίωση της ενεργειακής 

ασφάλειας, ενώ δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης, ιδιαίτερα στον τομέα των κατασκευών. 

 

Η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (2002/91/ΕΚ) είναι το κύριο νομοθετικό 

όργανο σε επίπεδο ΕΕ για την επίτευξη της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Βάσει της 

οδηγίας αυτής, τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά στην 

ενεργειακή απόδοση των νέων και υφιστάμενων κτιρίων, στην εξασφάλιση της πιστοποίησης 

της ενεργειακής απόδοσής τους και απαιτούν την τακτική επιθεώρηση των λεβήτων και 

συστημάτων κλιματισμού των κτιρίων. 

 

Στην παρούσα εργασία θα κάνουμε μία σύγκριση όσον αφορά τα ενεργειακά επίπεδα του 1990 

με βάση το δείγμα μας και θα κάνουμε μια εκτίμηση για το μέλλον των επιπέδων αυτών.Για να 

επιτευχθεί αυτό κατασκευάζεται το διάγραμμα διασποράς χρόνου με ενεργειακή κατανάλωση  

 

Στον άξονα Χ τοποθετείται ο χρόνος που ορίζεται με τη μεταβλητή year 

Στον άξονα Υ τοποθετείται η κατανάλωση που ορίζεται με τη μεταβλητή Consuption 

Με κόκκινη γραμμή εμφανίζεται ο μέσος όρος κατανάλωσης 
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Γράφημα 5.1 : Σχέση χρόνου – κατανάλωσης 

 

Πρόκειται για μια φθίνουσα συνάρτηση . Οι καταναλώσεις μειώνονται συνεχώς με τη πάροδο 

των ετών.  

Ακολουθεί ο πίνακας 5.1 με τον μέσο όρο καταναλώσεων ανά έτος 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

39 
 

 

Report 

CONSUPTION 

YEAR Mean N Std. Deviation 

1954 1090.6000 1 . 

1955 507.6667 12 136.52353 

1963 459.7000 2 .42426 

1966 250.1667 3 48.87702 

1967 602.3000 1 . 

1968 202.1000 1 . 

1970 228.4000 3 116.55432 

1971 336.4500 3 132.47874 

1972 273.5000 1 . 

1974 320.9000 3 39.84520 

1976 254.9000 2 .70711 

1977 392.9400 6 307.78072 

1978 248.2571 7 121.07650 

1979 301.1000 2 51.05311 

1980 309.9563 8 209.61819 

1981 438.1200 5 203.29109 

1982 365.4920 5 233.51901 

1986 263.0333 3 7.32416 

1987 255.6000 1 . 

1989 151.9000 1 . 

1990 175.9000 1 . 

1991 277.7333 3 91.68448 

1992 122.3000 1 . 

1993 160.6500 2 1.20208 

1995 273.7500 2 .35355 

1996 268.3900 5 27.19261 

2000 117.3000 6 11.79915 

2001 131.7500 6 14.95042 

2002 145.3000 1 . 

2005 99.7500 2 .35355 

2006 151.9500 6 24.26139 

2009 110.0000 1 . 

2011 101.3000 2 .00000 

2012 103.7000 1 . 

2013 97.8000 1 . 

Total 291.7859 110 191.21149 

    

 

Πίνακας 5.1 : Μέσοι όροι καταναλώσεων ανά έτος 



ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

40 
 

 

Γράφημα 5.2 : Γραμμική σχέση χρόνου - καταναλώσεων 

Από το γράφημα 5.2 προκύπτει η γραμμική σχέση χρόνου – καταναλώσεων που δίνεται από τη 

συνάρτηση:y = - 8,47x + 17100 

Η  γραμμική σχέση δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική κατάσταση εφόσον μία τέτοια σχέση 

οδηγεί σε μηδενικές καταναλώσεις. 

Μια περισσότερο  σωστή προσέγγιση παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα: 

y = -8.4747x + 17100 
R² = 0.5379 
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Γράφημα 5.3 : Φθίνουσα σχέση χρόνου - καταναλώσεων 

 

Από το παραπάνω διάγραμμα προκύπτουν τα παρακάτω ζεύγη τιμών 

(1979, 301.1) , (1990,175.9) , (2013, 97.8) 

Παρατηρείται ότι η καμπύλη είναι φθίνουσα με συνεχώς μειούμενο ρυθμό 

Επίσης είναι ασυμπτωτική ως προς τον άξονα Χ εφόσον δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξουν 

μηδενικές καταναλώσεις  

Θυμίζει έντονα εκθετική φθίνουσα συνάρτηση της μορφής  f(x) = a
x-b

με 0<α<1 

Εφόσον διαθέτουμε δύο ζεύγη τιμών  εύκολα υπολογίζεται  η συνάρτηση λύνοντας το παρακάτω 

σύστημα: 

- 301,1 = a
1979-b

ln(301,1) = ln(a
1979-b

)  5,707 = (1979-b) lnalna = 5,707/(1979-b) 

- 97,8 = a
2013-b

ln(97,8) = ln(a
2013-b

)  4,58 = (2013-b) lnalna = 4,58 / (2013-b) 

 5,707/(1979-b) = 4,58 / (2013-b)  11488,191 – 5,707b = 9063,82 – 4,58b  
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1,127b = 2424,371  b = 2151,1 

Με αντικατάσταση:    301,1 = a
1979-2151,1

 301,1 = a
-172,17

a = 0,967  

Η συνάρτηση παίρνει την μορφή:   f(x) = 0,967
x-2151,1 

Για x = 2020 η  κατανάλωση:  f(2020) = 81,39 KWh/m
2 

Παρατηρείται ότι η μείωση στην κατανάλωση από το 1990 έως το 2020 ανέρχεται  στο 53,7% 

πολύ περισσότερο δηλαδή από την Ευρωπαϊκή οδηγία που υποδεικνύει μείωση στη κατανάλωση 

20% έως το 2020.Αυτό σημαίνει ότι ο στόχος για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα 

επιτευχθεί σύμφωνα με το δείγμα που διαθέτουμε. 

 

 

Γράφημα 5.4: Εκθετικά φθίνουσα σχέση χρόνου - καταναλώσεων 
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Κεφάλαιο 6 : Συγκρίσεις με επίσημα στοιχεία 

 

Παρακάτω παρατίθενται στατιστικά στοιχεία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & 

Κλιματικής Αλλαγής 

Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται για το έτος 2012 

 

 
 

Εικόνα 6.1 : Πλήθος εκδοθέντων πιστοποιητικών ανά ενεργειακή κατηγορία για το έτος 2012 

 

Από την παραπάνω εικόνα 6.1 παρατηρείται ότι το σύνολο των κτιρίων εμφανίζουν ενεργειακή 

κλάση κατηγορίας  Γ και κάτω. Τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια αποτελούν μια μικρή 

μειοψηφία. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι τα κτίρια κατηγορίας  Η είναι περισσότερα στον 

αριθμό από όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες. 

 

Στην επόμενη εικόνα 6.2 παρουσιάζεται το έτος κατασκευής των κτιρίων στα οποία έχουν 

εκδοθεί ενεργειακά πιστοποιητικά. 
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Εικόνα 6.2 : Έτος κατασκευής κτιρίων ανά δεκαετία 

 

Παρατηρείται ότι τα περισσότερα ενεργειακά πιστοποιητικά εκδόθηκαν για κτίρια με 

χρονολογία κατασκευής που βρίσκεται στη δεκαετία 1970 – 1979 . Ακολουθεί η δεκαετία 2000 

– 2009 . 

 

Στη συνέχεια στην εικόνα 6.3 εμφανίζεται η ενεργειακή κατάταξη των κτιρίων χωρισμένη σε 

χρονολογικές περιόδους κατασκευής. Πιο συγκεκριμένα για κτίρια προ του 1955 όπου δεν 

απαιτείται οικοδομική άδεια, για κτίρια από το 1956 – 1980 όπου δεν απαιτείται μελέτη 

θερμομόνωσης, για κτίρια από το 1981 – 2010 όπου εφαρμόστηκε ο κανονισμός θερμομόνωσης 

και τέλος για τη περίοδο μετά το 2011 όπου εφαρμόζεται ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης 

Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.). 
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Εικόνα 6.3 : Ενεργειακή κλάση κατανεμημένη με χρονολογία κατασκευής 

 

Από την εικόνα 6.3 παρατηρείται η μεγάλη βελτίωση στην ενεργειακή κατάταξη ανάμεσα 

στις χρονολογικές περιόδους 1956-1980 και 1981-2010, δηλαδή μετά την εφαρμογή του 

κανονισμού θερμομόνωσης. 
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Κεφάλαιο 7 : Συμπεράσματα 

 

7.1  Συμπεράσματα οικολογικού ενδιαφέροντος 

Λόγω των επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον κατά τον τελευταίο 

αιώνα, η συγκέντρωση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, το 80% των οποίων αποτελεί 

το CO2, είναι σήμερα υψηλότερη σε σχέση με τα τελευταία 650.000 χρόνια. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να αυξηθεί ο μέσος όρος της θερμοκρασίας κατά 0,74ο C σε όλο τον κόσμο και 

κατά 1ο C ειδικά στην Ευρώπη. Με τη χρήση καυσίμων, όπως για παράδειγμα της βενζίνης και 

του πετρελαίου, για την παραγωγή ενέργειας, η ανθρωπότητα έχει προκαλέσει την έκλυση 

τεραστίων ποσοτήτων CO2 στην ατμόσφαιρα. Επιπλέον, υπάρχουν και άλλα αέρια του 

θερμοκηπίου προερχόμενααπό ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες, τη γεωργία και τις 

χωματερές, τα οποία δυσχεραίνουν την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση. 

 

Από τη σύγκριση Ετήσιας κατανάλωσης  με  Εκπομπές ρύπων CO2  που πραγματοποιήθηκε στο 

κεφάλαιο 4.2 προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι εκπομπές ρύπων σχετίζονται άμεσα με την 

ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Η σχέση που συνδέει τις δύο  μεταβλητές είναι ισχυρά 

θετική,πράγμα που σημαίνει ότι η βελτίωση της ενεργειακής τάξης μπορεί να επιφέρει 

σημαντική μείωση στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.  

 

Εάν πρόκειται να χτιστεί ένα νέο σπίτι, θα πρέπει να ληφθεί  υπόψη η «ενεργειακή απόδοση του 

κτιρίου», δηλαδή την ποσότητα ενέργειας που πραγματικά καταναλώνεται ή εκτιμάται ότι 

ικανοποιεί τις διάφορες ανάγκες που συνδέονται με τη συνήθη χρήση του κτιρίου. Πρέπει να 

υπολογιστεί η  μόνωση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης, ο 

σχεδιασμός και η θέση του κτιρίου σε σχέση με τους κλιματολογικούς παράγοντες, η έκθεση 

στον ήλιο και η επίδραση των γειτονικών κατασκευών. Η σωστή μόνωση του σπιτιού 

εξασφαλίζει δροσιά το καλοκαίρι και ζέστη το χειμώνα. Όσον αφορά στα παράθυρα, 

τοποθετούνται διπλά τζάμια όπου αυτό είναι εφικτό, ενώ η οροφή της κατοικίας πρέπει είναι 

καλά μονωμένη. 

 

7.2  Συμπεράσματα κοινωνικού ενδιαφέροντος 

Τα σπίτια στα χωριά και στην επαρχία γενικότερα αποτέλεσαν για πολλές δεκαετίες τη βάση της 

ελληνικής κοινωνίας σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο,καθώςη Ελλάδα πρόκειται για μία 

χώρα που στηρίζεται έντονα στον αγροτικό τομέα. Το φαινόμενο της αστυφιλίας οδήγησε 

μεγάλες μάζες πληθυσμών από την επαρχία στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η εγκατάλειψη των 

χωριών αποτέλεσε για πολλά χρόνια μάστιγα για την ελληνική κοινωνία.  Το φαινόμενο αυτό 

είχε αντίκτυπο και σε κατασκευαστικό επίπεδο. Τα κτίρια στα χωριά είναι κυρίως παλαιάς 
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κατασκευής με μέσο όρο χρονολογίας ανέγερσης το 1970, ενώ τα κτίρια στα αστικά κέντρα 

έχουν μέσο όρο έτους ανέγερσης το 1986, όπως προκύπτει και από τον πίνακα 4.9 .  

Στο κεφάλαιο 4.4  γίνεται σύγκριση των κατασκευών που έγιναν στα αστικά κέντρα και την 

επαρχία με την ενεργειακή τους  κατάταξη (Περιοχή – Ενεργειακή κλάση). Το αποτέλεσμα της 

σύγκρισης αυτής είναι  τα κτίρια στην επαρχία να είναι χαμηλότερης ενεργειακής τάξης από τα 

αντίστοιχα στα αστικά κέντρα. 

Οι λόγοι για το παραπάνω αποτέλεσμα μπορούν να αναζητηθούν σε δύο παράγοντες. Ο πρώτος 

είναι το έτος κατασκευής. Τα κτίρια στην επαρχία έχουν παλαιότερη χρονολογία κατασκευής για 

λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ο δεύτερος παράγοντας είναι εντονότερα κοινωνικός. Οι 

κατασκευές στην επαρχία παρουσιάζουν χαμηλότερη ποιότητα όσον αφορά στα υλικά και στις 

μεθόδους κατασκευής. Η ανομία και οι αυθαίρετες κατασκευές παρουσιάζονται εντονότερες σε 

περιοχές της επαρχίας σε σχέση με τα αστικά κέντρα. Οι πολεοδομικοί έλεγχοι που 

πραγματοποιούνται σε περιοχές της επαρχίας είναι συνήθως λιγότερο συχνοί και σε πιο στενό 

και οικείο περιβάλλον. Οι κατασκευές πολλές φορές δεν γίνονται από εξουσιοδοτημένα 

συνεργεία αλλά ακόμα και από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη με χρήση κάποιων βοηθών. Οι ίδιοι οι 

μηχανικοί δεν πραγματοποιούν σωστές επιβλέψεις πολλές φορές και λόγω της απόστασης που 

πρέπει να διανύσουν. Για όλους τους παραπάνω λόγους τα σπίτια που κατασκευάστηκαν στην 

επαρχία εμφανίζουν χαμηλότερη ενεργειακή κατάταξη και κατά συνέπεια μεγαλύτερες 

καταναλώσεις ενέργειας. 

 

7.3 Συμπεράσματα οικονομικού ενδιαφέροντος 

Τα σενάρια ενεργειακής βελτίωσης αποτελούν ίσως το σημαντικότερο στοιχείο ενός 

ενεργειακού πιστοποιητικού. Ο λόγος είναι ότι μας δείχνει τον τρόπο και τις προσθήκες ή 

βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν προκειμένου το κτίριο να αναβαθμιστεί ενεργειακά. Το μεγάλο 

ζήτημα όμως είναι η αναγνώριση των βελτιώσεων εκείνων που προβλέπεται να γίνουν και αν 

συμφέρουν τον ιδιοκτήτη οικονομικά. Η απάντηση δεν είναι πάντα καταφατική και η λύση δεν 

είναι μία. 

Στην παρούσα εργασία στο κεφάλαιο 4.6 μελετήθηκαν τρείς κατηγορίες βελτιώσεων που είναι 

και οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες. Η πρώτη είναι η αντικατάσταση κουφωμάτων. Στα 

ανοίγματα εμφανίζονται πάντα οι πιο μεγάλες απώλειες ενέργειας. Αποτελούν την ενεργειακή 

πληγή στο σώμα ενός κτιρίου. Η τεχνολογική πρόοδος που έχει γίνει στον τομέα των 

κουφωμάτων τα τελευταία ειδικά χρόνια είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Η χρήση σύγχρονων 

υλικών, διπλών ή τριπλών υαλοπινάκων, μονωτικών μεμβρανών και η θερμοδιακοπή στα 

κουφώματα αποτελούν τεχνολογικά επιτεύγματα που έχουν βελτιώσει σημαντικά τις απώλειες 

θερμότητας. 
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Δεύτερο σενάριο ενεργειακής βελτίωσης είναι η τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα  για χρήση 

ζεστού νερού. Σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα με έντονη ηλιοφάνεια η χρήση ηλιακού 

θερμοσίφωνα είναι πολύ χρήσιμη. Η τεχνολογική πρόοδος που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια 

είναι επίσης σημαντική. Ο απλός Ηλιακός αντικαταστάθηκε από τον «επιλεκτικό» με σημαντική 

ενεργειακή βελτίωση, ενώ τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται ο ηλιακός τύπου «κενού» με 

εντυπωσιακά αποτελέσματα. 

Τρίτο σενάριο ενεργειακής βελτίωσης είναι η τοποθέτηση θερμομόνωσης σε όλο το κέλυφος του 

κτιρίου. Η μελέτη θερμομόνωσης εισήλθε στον οικοδομικό κανονισμό το 1980 οπότε και άρχισε 

να χρησιμοποιείται ευρέως. Πιο συχνά χρησιμοποιούμενο υλικό θερμομόνωσης είναι η 

εξιλασμένη πολυστερίνη (μπλε FIBRAN) ενώ την τελευταία δεκαετία χρησιμοποιείται όλο και 

περισσότερο ο υαλοβάμβακας και ο πετροβάμβακας με σημαντικά αποτελέσματα. 

Το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι ποιο από τα τρία επικρατέστερα σενάρια συμφέρει 

οικονομικά τον ιδιοκτήτη. Όπως προκύπτει από το κεφάλαιο 4.6 μεγαλύτερη εξοικονόμηση 

ενέργειας προσφέρει η προσθήκη θερμομόνωσης κελύφους (Γράφημα 4.7 ). Το κόστος όμως 

τοποθέτησης θερμομόνωσης κελύφους είναι υψηλό όπως προκύπτει από την οικονομοτεχνική 

ανάλυση. Ποιο οικονομικά συμφέρουσα και ποιο εύχρηστη είναι  η τοποθέτηση ηλιακού 

θερμοσίφωνα για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Είναι μια επέμβαση φθηνή και εύχρηστη και 

βοηθάει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας. 

 

7.4 Συνοπτικά συμπεράσματα 

- Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας σχετίζεται άμεσα με τις εκπομπές ρύπων και την 

καταστροφή του περιβάλλοντος. Τα τελευταία χρόνια και ειδικά με την είσοδο στον 

Οικοδομικό κανονισμό του ΚΕΝΑΚ έχει γίνει σημαντική προσπάθεια για τη μείωση των 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

- Οι κατοικίες έχουν γενικά χαμηλότερες καταναλώσεις από τα καταστήματα και τα κτίρια 

τριτογενούς τομέα (δημόσια κτίρια, υπηρεσίες , σχολεία κλπ) . Το συμπέρασμα αυτό δείχνει 

πόσο σημαντικό είναι να βελτιωθούν ενεργειακά τα συγκεκριμένα κτίρια. 

- Τα κτίρια στην επαρχία παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερες καταναλώσεις σε σχέση με τα 

αντίστοιχα των μεγάλων αστικών κέντρων. Αυτό συμβαίνει επειδή οι κατασκευές είναι 

παλαιότερες και χαμηλότερης ενεργειακής κατηγορίας. 

- Τα τελευταία 30 χρόνια με την είσοδο της μελέτης θερμομόνωσης στον Οικοδομικό 

κανονισμό έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά στην ενεργειακή κατάταξη των 

κτιρίων. 

- Από τα τρία είδη παρεμβάσεων που χρησιμοποιήθηκαν (αντικατάσταση κουφωμάτων, 

τοποθέτηση ηλιακού, προσθήκη θερμομόνωσης) μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας 
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προσφέρει η προσθήκη θερμομόνωσης κελύφους. Πιο οικονομικά συμφέρουσα όμως  είναι 

η τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Στατιστικό δείγμα ενεργειακών πιστοποιητικών όπως παρουσιάζεται στο πρόγραμμα SPSS 
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Κεφάλαιο 4.1 : Έλεγχοι μέσων όρων 

1. Analyze  Compare Means  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

54 
 

 

Κεφάλαιο 4.2 : Ετήσια κατανάλωση  - Εκπομπές ρύπων CO2   

 

-έλεγχος κανονικότητας (analyze-nonparametric test)  

Analyze  Nonparametric tests  One sample K-S Test variable list:  

 

βάζουµε τις µεταβλητές που θέλουµε να ελέγξουµε την κανονικότητα τους,  

Test distribution: Normal  Ok 
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-έλεγχος outliers . 

AnalyzeDiscriptive Statistics  Explore 
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μη παραμετρική ανάλυση αναζητώντας τον συντελεστή συσχέτισης spearman. 

AnalyzecorrelateBivariate 

Τσεκάρουμε την επιλογή Spearman   OK 
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Κεφάλαιο 4.3 : Χρήση - Ετήσια κατανάλωση   

 

Analyze  Compare Means  Independent-Samples T Test  

Στο Test Variables βάζουμε την ποσοτική μεταβλητή CONSUPMTION 

Στο Grouping Variable βάζουμε την ποιοτική μεταβλητή USE 

Στο Define Groups ,  Group 1 βάζουμε την τιμή 1 (αντιστοιχει στις κατοικίες, HOUSE) και στο 

Group 2 βάζουμε την τιμή 2 (αντιστοιχεί στα καταστήματα,MARKET) continue  OK 
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Κεφάλαιο 4.4 : Περιοχή – Ενεργειακή κλάση   

 

-Προχωρούμε στη σύγκριση analyzedescriptive statisticscrosstabs 

Στην περιοχή ROW τοποθετούμε τη μεταβλητή PLACE, και στην περιοχή COLUMNS 

τοποθετούμε την μεταβλητή CLASSNEW 

Τσεκάρουμε στο statistics την επιλογή Chi-square 
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Graph Bar Chars Clustered 

Τοποθετώ την μεταβλητή PLACES στο category Axis και την CLASSNEW  στο Define clusters 

by .Προκύπτει το διάγραμμα 
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Κεφάλαιο 4.5 : Σχέση Έτους κατασκευής – Ενεργειακή κλάσης 

 

έλεγχο κανονικότητας για τη ποσοτική μεταβλητή YEAR. 

AnalyzeNon parametric Test 1-Sample K-S 
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Μέθοδος ANOVA  

Analyze Compare Means One-Way Anova 

Στο Dependent list βάζουμε την ποσοτική μας μεταβλητή YEAR 

Στο Factor βάζουμε την ποιοτική μας μεταβλητή CLASS 

Τσεκάρουμε το Homogeneity of Variance test 
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Graph Bar Chars Clustered 

Τοποθετώ την μεταβλητή YEAR_DECADES  στο category Axis και την CLASSNEW  στο 

Define clusters by .Προκύπτει το διάγραμμα: 
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Κεφάλαιο 4.6 : Σχέση Παρεμβάσεων – Εξοικονόμησης   

 

έλεγχος κανονικότητας (analyze-nonparametric test)  

Analyze  Nonparametric tests  One sample K-S Test variable list:  

 

βάζουµε την µεταβλητή SAVES που θέλουµε να ελέγξουµε την κανονικότητα της,  

Test distribution: Normal  Ok 
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μέθοδο ANOVA. 

Analyze  Compare Means  One-Way ANOVA 

Στο Dependent List βάζουμε την ποσοτική μεταβλητή SAVES 

Στο Factor βάζουμε την ποιοτική μας μεταβλητή 

Στα options τσεκάρουμε το Homogeneity of variance test  continue  OK 
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μη παραμετρική ανάλυση: 

Analyze Nonparametric Tests  K independent samples 

Στο test variable βάζουμε τη ποσοτική μεταβλητή saves 

Στο Grouping variable βάζουμε την ποιοτική μεταβλητή improves και ορίζουμε την ελάχιστη 

και μέγιστη τιμή (1 και 3 αντίστοιχα) 

ΟΚ 
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Means Plot 

 

 


