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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται ενδελεχής μελέτη  του 

προβλήματος της εξοικονόμησης ενέργειας σε ξενοδοχεία. Το συγκεκριμένο 

ζήτημα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες στο 

συνολικότερο ενεργειακό πρόβλημα του πλανήτη, καθώς τόσο από τη μεριά 

της οικολογικής διαχείρισης, όσο και από αυτή της λελογισμένης 

κατανάλωσής της ,αυτή τη στιγμή η καλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας στα 

κτίρια αποτελεί προτεραιότητα. 

Στο πρώτο σκέλος της παρούσας διπλωματικής εργασίας 

παρουσιάζονται οι πτυχές του ίδιου του ενεργειακού προβλήματος. Η 

αυξημένη κατανάλωση ενέργειας, ιδιαίτερα στον κτιριακό τομέα, και 

ειδικότερα και στην Ελλάδα (λόγω συγκεκριμένων ιδιαιτεροτήτων του 

κτιριακού της αποθέματος) δημιουργεί την ανάγκη ανάπτυξης πληθώρας 

μεθόδων εξοικονόμησης 

Στη συνέχεια τονίζεται, σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας 

ξενοδοχειακών μονάδων, με ιδιαίτερη έμφαση στον ΚΕΝΑΚ. Επίσης, 

περιγράφονται τα μέτρα και οι τρόποι βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 

και κατανάλωσης ενός ξενοδοχείου. Ακολουθεί περιγραφή της υπάρχουσας 

κατάστασης στο ξενοδοχείο Νικόπολις και των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει το υπό μελέτη κτήριο και προτείνονται διάφορα σενάρια 

επεμβάσεων για την ενεργειακή εξοικονόμηση. Τέλος, γίνεται μια 

αποτίμηση της μελέτης, καταγράφονται και αξιολογούνται τα συμπεράσματα 

των προτεινόμενων βελτιωτικών εφαρμογών . 



 

6 
 

 

IMPORT 

 This thesis is a thorough study of the problem of energy savings in 

hotels. This issue is one of the major contributors to the overall energy 

problem on the planet, as well as on the part of environmental 

management, as well as from that of the moderate consumption, currently 

the best energy saving in buildings is a priority. 

 In the first part of this thesis presents the aspects of the energy 

problem itself. Increased energy consumption, particularly in the building 

sector, in particular in Greece (due to specific peculiarities of the building 

stock) creates the need to develop a multitude saving methods. 

 Then emphasized on the hotel units save energy, with particular 

emphasis on KENAK. They also describe the measures and ways to 

improve energy efficiency and consumption of a hotel. A description of the 

current situation in Nikopolis hotel and the problems facing the building 

being studied and proposed various intervention scenarios for energy 

savings. Finally, a valuation study, and recorded the findings of the 

proposed improvement applications are assessed. 
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1. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ 

 

1.1. Περί ενέργειας στην Ε.Ε. 
 

Την τελευταία δεκαετία σύμφωνα με μετρήσεις, ο ρυθμός 

ζήτησης ενέργειας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
ανοδικός κατά 1-2 ποσοστιαίες μονάδες  ετησίως, γεγονός που 

δημιουργεί έντονους προβληματισμούς στην Ευρώπη σχετικά με 
την αντιστάθμιση των  ποσών ενέργειας που καταναλώνει, με αυτά 

που παράγει (Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων 
(Κ.Εν.Α.Κ.), Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής, 2010.) . Η λύση στο ενεργειακό πρόβλημα της Γηραιάς 
Ηπείρου είναι η παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η 

εξοικονόμηση ενέργειας έχει αναδειχθεί σε πρωταρχική πολιτική 

προτεραιότητα για ολόκληρη την Ευρώπη. Μερικοί από τους 
σημαντικότερους λόγους είναι: 

Στρατηγικοί που αφορούν στην ελαχιστοποίηση της 

ανησυχητικής εξάρτησής μας από εισαγωγές φθηνότερου 
πετρελαίου και αερίου, καθώς προέρχεται από πολιτικά και 

στρατιωτικά ασταθείς χώρες. 

 

Οικονομικοί  που αφορούν στη ελάττωση του κόστους 
παραγωγής και στην προώθηση της υγιούς  ανταγωνιστικότητάς. 

 

Ενεργειακής ασφάλειας, που αναφέρεται στην 

δυνατότητα πρόσβασης σε, προσιτή οικονομικά ενέργεια, όλων 
των ενδιαφερομένων. 

 

Περιβαλλοντικοί  που αναφέρεται στη μείωση των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και ορθή τήρηση των 

δεσμεύσεων των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το 
Πρωτοκόλλου του Κιότο, που προβλέπει ότι πρέπει να 

χρησιμοποιείται λιγότερο πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακας, 
με σκοπό τη μείωση των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου 

μέχρι το 2012 σε επίπεδα κατά 8% λιγότερο από τα επίπεδα του 
1990. 
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(Εικόνα:1) 

 

Την ίδια στιγμή, είναι αναγκαίο καλό γίνει μια συλλογική 
προσπάθεια από τον σύγχρονο άνθρωπο-καταναλωτή για την 

μείωση της κατασπατάλησης της ενέργειας. Τα αποθέματα 
πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι άναρχα κατανεμημένα σε όλο 

το υπέδαφος της γης, με τα μεγαλύτερα πλέον αποθέματα να 
εντοπίζονται σε πολιτικά, στρατιωτικά ή οικονομικά μη σταθερές 

περιοχές (Μ. Ανατολή) ( “Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας σε 
Κτίρια", Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.). Τα κοιτάσματα 

της Βόρειας Θάλασσας είναι ελάχιστα καθώς έχουν ήδη 
αξιοποιηθεί, οδηγώντας έτσι την Ευρωπαϊκή Ένωση αχειραφέτητη 

από μη συμμαχικές-φιλικές χώρες για την κάλυψη των 
μελλοντικών της αναγκών.  
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(Εικόνα: 2) 
 
 

Οι επιδόσεις δείχνουν ακόμα μια φορά τα υψηλά ποσοστά της 

Νορβηγίας και της Σουηδίας που βρίσκονται εντός στόχων και 
δεσμεύσεων, σε αντίθεση με χώρες όπως η Ελλάδα η οποία βρίσκεται 

κάτω από τον μέσο όρο των συμφωνηθέντων του πρωτοκόλλου του 

Κιότο που υπογράφθηκε μεταξύ των 27 χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης(Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων 

(Κ.Εν.Α.Κ.), Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής, 2010.). 
Κατά την τελευταία δεκαετία οι προσπάθειες των 27 μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξοικονόμηση ενέργειας δεν 
απέδωσαν καρπούς, καθώς η ενεργειακή εξάρτηση συνέχισε να 

αυξάνεται, φτάνοντας το 53,1% το 2010.  
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 (Εικόνα: 3) 

 

Η αλληλεξάρτηση των χωρών μέσα στο πλαίσιο της Ε.Ε 

θεωρείται παράγοντας καθοριστικής όσον αφορά την ενεργειακή 

εξάρτηση ορισμένων χωρών από τρίτες χώρες ως ποσοστό επί της 

συνολικής εσωτερικά καταναλισκόμενης ενέργειας (Κανονισμός 

Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), Υπουργείο 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 2010.). Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 εισάγει λίγο παραπάνω από την μισή 

ενέργεια που καταναλώνει ,γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στην 

Γαλλική οικονομία. Αντίθετα, η Γερμανία εισάγει λίγο περισσότερη 

ενέργεια, καθώς είναι μια πλήρως βιομηχανοποιημένη χώρα που 

στοχεύει στην ανάπτυξη των εξαγωγών της. Η Ελλάδα εισάγει 

σχεδόν το 70% της ενέργειας που χρειάζεται να χρησιμοποιήσει, 

ενώ η Πορτογαλία, ίσως η πιο εξαρτημένη ενεργειακά χώρα, 

χρειάζεται εισαγωγές ενεργειακών πόρων για να καλύψει το 80% 

των αναγκών της. 

 

Είναι απολύτως κατανοητό, ότι το σύνολο της Ευρώπης εξαρτάται 

ενεργειακά από τις διαθέσεις και διακυμάνσεις των διεθνών 

ενεργειακών αγορών. Επομένως, όλες οι χώρες, με εξαίρεση ίσως 

την Δανία, πρέπει να προσαρμόζουν την οικονομική και εξωτερική 
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πολιτική τους ανάλογα με τις προηγούμενες διακυμάνσεις για να 

εξασφαλίζουν πάντα τις απαραίτητες ποσότητες των ενεργειακών 

πόρων που χρειάζονται σε προσιτές τιμές. 

 

 

 (Εικόνα: 4) 

 

Η Δανία είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που 

αποτελεί καθαρό εξαγωγέα πριν από το 2000 (με αρνητικό ποσοστό 

ενεργειακής εξάρτησης -25,4%)(Κανονισμός Ενεργειακής 

Αποδοτικότητας Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), Υπουργείο Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 2010.).  

 

Από την άλλη πλευρά η Πολωνία γνώρισε τη μεγαλύτερη 

συνολική αύξηση ενεργειακής κατανάλωσης στην ιστορία της, 

καθώς η εξάρτησή της αυξήθηκε από 6,4% σε 25,5% το 2007. Σε 
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εθνικό επίπεδο, είναι προφανές ότι η κατανάλωση ενέργειας στην 

Ελλάδα,  δεν παρουσίασε αντίστοιχη ανοδική εικόνα παρά την 

βιομηχανική ανάπτυξη που έγινε εντόνως αισθητή μέχρι και το 

2004. (Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων 

(Κ.Εν.Α.Κ.), Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής, 2010.)Πέραν της οικονομικής ανάπτυξης, άλλοι εξίσου 

σημαντικοί συντελεστές στην αδυναμία εξοικονόμησης ενέργειας 

είναι η αύξηση των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια και η 

άνοδος του βιοτικού επιπέδου. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα κράτη 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αύξηση της κατανάλωσης 

ενέργειας δε οφείλεται στην αύξηση του πληθυσμού των 

ευρωπαϊκών χωρών, που ήταν 1.8% την τελευταία δεκαετία. 

Στατιστικές μελέτες δείχνουν πως ταυτόχρονα με την αύξηση της 

κατανάλωσης, έχει αυξηθεί και η ενεργειακή κατανάλωση ανά 

κάτοικο. Ως εκ τούτου, η ενεργειακή ζήτηση δεν δικαιολογείται από 

την αύξηση πληθυσμού.  

 

 
 

 (Εικόνα: 5) 
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Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός της ακαθάριστης 

εγχώριας κατανάλωσης που αυξήθηκε, η κατανάλωση ανά κάτοικο 

παρουσίασε επίσης μικρές θετικές, ανοδικές διακυμάνσεις κατά την 

τελευταία δεκαετία. Το 2007 στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών η 

κατανάλωση ανά κάτοικο αυξήθηκε κατά 3% από το 1997(Κανονισμός 

Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), Υπουργείο Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 2010.). Η κατά κεφαλήν κατανάλωση 

αυξήθηκε μεταξύ των ετών 1997 και 2007, σε δεκαεννέα κράτη μέλη. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Λουξεμβούργο που ήταν η χώρα με 

την υψηλότερη κατά κεφαλήν ενεργειακή κατανάλωση. Σε εθνικό επίπεδο, 

η αύξηση στην Ελλάδα, όπως και στην Ισπανία και το Λουξεμβούργο ήταν 

πάνω από 20%. Η συνολική ενέργεια που καταναλώνεται ανά κάτοικο στην 

Ελλάδα αυξήθηκε από 3464 kWh/κάτοικο το 1990 σε 5042 kWh/κάτοικο το 

2007, αλλά παρόλα αυτά παραμένει ακόμα χαμηλότερη από το μέσο όρο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 κρατών που είναι 5742 kWh/κάτοικο. 

 

 

 

Από το 1997 έως το 2007 η τελική κατανάλωση ενέργειας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών αυξήθηκε κατά 5%. Κατά την ίδια 

περίοδο, η τελική κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε ταυτόχρονα στις 

μεταφορές και στις υπηρεσίες. 

 

 
 

(Εικόνα: 6)Τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά κάτοικο”  
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 Όπως είναι αναμενόμενο οι εκτεταμένες εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα (CO2) συνεχώς προβληματίζουν την επιστημονική κοινότητα 

καθώς εκτός της εξάντλησης των ενεργειακών πηγών του πλανήτη, 

ενδέχεται να οδηγήσουν σε μεγάλες κλιματολογικές και οικοσυστημικές 

αλλαγές στο μέλλον(Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων 

(Κ.Εν.Α.Κ.), Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 

2010.). Ένας πολύ σημαντικός τομέας στον οποίο οφείλονται οι μεγάλες 

εκπομπές αέριων, που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι η 

ενέργεια κατά κύριο λόγο. 

 

Εικόνα 7 : Η μείωση της στιβάδας του όζοντος στην Ανταρκτική. Με κόκκινο παρουσιάζονται οι υψηλές και με μπλε οι 

χαμηλές συγκεντρώσεις. 

 

Ο οικιστικός τομέας δεν  είναι καθοριστική πηγή εκπομπής ρύπων, 

καθώς ευθύνεται μόνο  για το 10% των συνολικών εκπομπών των αέριων 

του θερμοκηπίου, χωρίς στο ποσοστό αυτό να συμπεριλαμβάνεται η 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα κτήρια. 
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Με μια πιο προσεκτική ανάλυση για τα κτήρια παρατηρούμε ότι,  

παράγονται μέσω μιας σύνθετης διαδικασίας καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του 

κτηρίου  απόβλητα και εκπομπές(Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας 

Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής, 2010.). Αναφέρεται επιπρόσθετα ότι η επίδραση των κτηρίων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στο φαινόμενο του θερμοκηπίου οφείλεται συνολικά 

σε 6 δισεκατομμύρια  τόνους ενώσεων του άνθρακα (C) που εκπέμπονται 

παγκόσμια (συμπεριλαμβανομένου του διοξειδίου του άνθρακα, CO2). Από 

αυτούς, 4,5 δισεκατομμύρια τόνοι αποδίδονται στις εκβιομηχανισμένες 

χώρες εκ των οποίων το 50% οφείλονται (άμεσα ή έμμεσα) στις κτηριακές 

κατασκευές. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφάνισαν μείωση 

των συνολικών εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά 7,9% από το 

έτος 1990 (5.621 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2) ως το έτος 2005 

(5.177 εκατομμύρια OCO2) και κατά 1,5% για το ίδιο χρονικό διάστημα τα 

15  ισχυρότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (από 4.257 σε 4.192 

εκατομμύρια OCO2). Μεταξύ των ετών 2004 και 2005 τα αντίστοιχα 

ποσοστά είναι 0,7% και 0,8%. Το σημαντικότερο ζήτημα  των αέριων του 

θερμοκηπίου είναι το CO2 από τη στιγμή που αποτελεί το 82% (4.269 Tg) 

και το 83% (3.482 Tg) των συνολικών εκπομπών των 27 μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 15 ισχυρότερων μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αντίστοιχα. 

Αν και η εκπομπή αερίων του φαινομένου  του θερμοκηπίου της 

χώρας μας αναλογικά με τις συνολικές εκπομπές των υπολοίπων 

Ευρωπαϊκών κρατών μελών είναι μικρή, δε βρισκόμαστε σε ευνοϊκή θέση, 

διότι συνολικά παρουσιάστηκε αύξηση κατά 27,5% (από 109 σε 139 

εκατομμύριαOCO2) σε αντίθεση από την τάση μείωσης της μέσης τιμής στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (EPA 2007) (Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας 

Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής, 2010.). Τα ελληνικά κτήρια απελευθερώνουν στην ατμόσφαιρα το 

40% των συνολικών εκπομπών CO2. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν ότι ο 

περιορισμός των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου υπολείπεται του 

στόχου που έχει τεθεί από το πρωτόκολλο του Κιότο και ότι η επιρροή που 

έχουν τα κτήρια στο συνολικό ποσοστό εκπομπής ρύπων είναι μεγάλη, 

γίνεται φανερή η ανάγκη βελτίωσης της συμπεριφοράς τους στον τομέα 

αυτό. 
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 Άλλωστε η βασική πολιτική στον κτηριακό τομέα σκοπεύει στη 

διασφάλιση υψηλής ποιότητας κτηριακού περιβάλλοντος βελτιστοποιώντας 

ταυτοχρόνως τη χρήση των πόρων. 

Συνοψίζοντας μπορούμε να αναφέρουμε ότι στα κτήρια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστοιχεί το 1/6 των παγκόσμιων πόρων, το 40% 

της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας, το 16% του νερού και το 70% 

των εκπομπών CO2(Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων 

(Κ.Εν.Α.Κ.), Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 

2010.). Εφόσον τεθούν σε εφαρμογή τα μέτρα που προβλέπει η οδηγία του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων (EU, 

2002), εκτιμάται ότι τα νέα οικοδομήματα θα εξοικονομήσουν 9 εκατ. ΤΙΠ1 

πρωτογενή ενέργεια ως το έτος 2010. Με άλλα λόγια τα διαμερίσματα θα 

έχουν 60% λιγότερη κατανάλωση σε σύγκριση με αυτά που 

κατασκευάστηκαν πριν το 1970. 

 

 (Εικόνα: 8) 
 
 

 

                                    

1 Ο τόνος ισοδυνάμου πετρελαίου (ΤΙΠ ) είναι μονάδα ενέργειας: το ποσό της 

ενέργειας που απελευθερώνεται από την καύση ενός τόνου αργού πετρελαίου, 

περίπου 42 GJ. 
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Λόγω των μελλοντικών αναθεωρήσεων στα εθνικά πρότυπα είναι ένα 

πολύ πιθανό σενάριο να εφαρμοστούν αυστηρότερες προδιαγραφές έτσι 

ώστε να επιτευχθεί επιπρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 

20% με 30% (World Energy Council, 2008) (Κανονισμός Ενεργειακής 

Αποδοτικότητας Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής, 2010.). Συνεπώς θα αρχίσει να παρουσιάζεται 

κάμψη μέχρι και το 2030 ενώ ο ρυθμός αύξησης της κατανάλωσης 

ενέργειας θα συνεχίσει να μεγαλώνει, καθώς από 1% ετησίως την περίοδο 

2000-2010 θα μειωθεί σε 0,6% το 2010-2020 και σε 0,3% το 2020-2030. 

Υπολογίζεται ότι μέσα στις επόμενες δεκαετίες η κατανάλωση ενέργειας για 

ανάγκες θέρμανσης χώρων θα αυξηθεί ελάχιστα και αυτή από τις 

ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό προβλέπεται να παρουσιάσει 

αύξηση (European Commission, 2004). Έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα 

ότι η βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτηρίων είτε αυτή 

αφορά στην κατασκευή τους είτε στη χρήση πιο αποδοτικών συσκευών 

απορρέει τόσο από τα μέτρα εξοικονόμησης που ισχύουν σήμερα, όσο και 

από τα αποτελέσματα αυτής της βελτίωσης που θα φανούν 

μακροπρόθεσμα, διότι απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να 

μεταβληθεί το υπάρχον κτηριακό απόθεμα. 
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1.2   Περί ενέργειας στην Ελλάδα 
 

 
 
 

 

 

Εικόνα 9: " Κατανομή ελληνικών κτηρίων ανά χρήση ( Πηγή: Ομάδα εξοικονόμησηςενέργειας-

Ινστιτούτο μελετών περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης, Εθνικό ΑστεροσκοπείοΑθηνών) 

. ’’ 
 

Η διάκριση των κτηριακών εγκαταστάσεων γίνεται σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες ανάλογα με την χρήση τους ( Πέρδιος  Δ.Π., «Επεμβάσεις 

εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια- αθλητικά κέντρα- βιομηχανικές 

μεταφορές, τόμος Α», Εκδόσεις ΣΕΛΚΑ, Αθήνα 2007.) . Η πρώτη κατηγορία 

περιλαμβάνει κτήρια κατοικιών, ενώ η δεύτερη κτήρια τριτογενούς τομέα. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Στατιστικής 

Υπηρεσίας Ελλάδας, τα κτήρια οικιακού τομέα στην Ελλάδα αποτελούν το 

77% του συνολικού κτηριακού αποθέματος, ενώ το υπόλοιπο 23% 

αποτελείται από κτήρια διαφόρων χρήσεων του τριτογενή τομέα. Στην ίδια 

πηγή αναφέρεται ότι η κατανομή του τριτογενή τομέα ανά χρήση κτηρίου 

είναι: 2.7% γραφεία και εμπορικά, 0.46% σχολεία, 0.82% ξενοδοχεία, 

0.06% νοσοκομεία και 19% άλλες χρήσεις (αεροδρόμια, γυμναστήρια, 

σχολεία, νοσοκομεία).  
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Εικόνα 10 : ‘’Σύγκριση της εξέλιξης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας οικιακού τομέα 

σε Ελλάδα και ΕΕ των 27 (με βάση την κατανάλωση του 1995)” 

 

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση 

σε ενεργειακές απαιτήσεις στα κτήρια τόσο του οικιακού όσο και του 

τριτογενή τομέα( Πέρδιος  Δ.Π., «Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε 

κτίρια- αθλητικά κέντρα- βιομηχανικές μεταφορές, τόμος Α», Εκδόσεις 

ΣΕΛΚΑ, Αθήνα 2007.). Μία πρώτη εκτίμηση μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 

η αύξηση αυτή σχετίζεται όχι μόνο με τον αριθμό των νέων κτηρίων αλλά 

και τη χρησιμοποίηση κατάλληλου εξοπλισμού και υπηρεσιών για την 

ικανοποίηση των αναγκών.  

 

 

Παρακάτω (Εικόνα 10)παρουσιάζεται η αλματώδης αυτή αύξηση στην 

κατανάλωση συνολικής ενέργειας του οικιακού τομέα στην Ελλάδα σε σχέση με 

την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών μελών (65% έναντι 8,5%) ( Πέρδιος  

Δ.Π., «Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια- αθλητικά κέντρα- 

βιομηχανικές μεταφορές, τόμος Α», Εκδόσεις ΣΕΛΚΑ, Αθήνα 2007.).Είναι 

αποδεδειγμένο ότι απαιτείται μέχρι και 30% περισσότερη κατανάλωση 

ενέργειας για τη διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών θερμικής άνεσης 

και ποιότητας αέρα στα κτήρια στην Ελλάδα, τα οποία διαπιστώνεται ότι στη 

πλειονότητα τους «πάσχουν» από έλλειψη επαρκούς μόνωσης, ιδιαίτερα 

όσα κατασκευάστηκαν πριν από το 1980. 

 Από τα πλέον ενεργοβόρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ελληνικά 

κτήρια έχουν μεγάλες θερμικές απώλειες με αποτέλεσμα να κατασπαταλούν 

πολύτιμη ενέργεια και να επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα με επικίνδυνους 
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ρύπους. Σε αριθμούς, ο κτηριακός τομέας εκπέμπει το 45% του διοξειδίου 

του άνθρακα της χώρας. Μάλιστα, μόνο μέσα στην τελευταία πενταετία 

αυξήθηκε κατά 25% το ποσοστό ενέργειας που χρειάζονται τα κτήρια μας 

για να θερμανθούν, να ψυχθούν και να ηλεκτροδοτηθούν. 

 

Έχει παρατηρηθεί ότι τόσο για την Ελλάδα, όσο και για άλλες 

μεσογειακές χώρες έχουν σημειώσει μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των 

υπολοίπων κρατών μελών στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση. 

Αντίθετα χώρες βορειότερα στο ημισφαίριο που πλήττονται από 

δριμύτερους χειμώνες κατάφεραν να μειώσουν κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες 

την ενεργειακή τους 

κατανάλωση. Η  Ελλάδα 

είναι μια ηπειρωτική χώρα 

με αρκετά εύκρατο κλίμα 

και συνεπώς με πολύ 

λιγότερες θερμικές 

απαιτήσεις λόγω του 

ήπιου χειμώνα. Οι 

ανάγκες για την θέρμανση 

των κατοικιών ανέρχονται 

περίπου στο 70% της 

συνολικής ενεργειακής 

κατανάλωσης.  

 

Επίσης η κατανάλωση ενέργειας για τις οικιακές συσκευές, το φωτισμό 

και τον κλιματισμό ανέρχεται στο 18% του ολικού  ενεργειακού ισοζυγίου. 

Οι κατοικίες με κεντρικό σύστημα θέρμανσης, όπου χρησιμοποιείται ως 

καύσιμο αποκλειστικά το πετρέλαιο, αντιστοιχούν στο 35,5% του συνόλου( 

Πέρδιος  Δ.Π., «Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια- αθλητικά 

κέντρα- βιομηχανικές μεταφορές, τόμος Α», Εκδόσεις ΣΕΛΚΑ, Αθήνα 

2007.). Το υπολειπόμενο 64% είναι αυτόνομα θερμαινόμενες κατοικίες που 

χρησιμοποιούν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και καυσόξυλα. 

Σε αντίθεση με το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,στην Ελλάδα η 

κατανάλωση ενέργειας στα κτήρια παρουσιάζει αυξητική τάση με μέσο 

ετήσιο ρυθμό αύξησης 7%. 
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%
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Το 1979 τέθηκε σε ισχύ ο Ελληνικός Κανονισμός Θερμομόνωσης 

(ΚΘΚ), που αποτελούσε αντιγραφή του αντίστοιχου πρώτου Γερμανικού 

Κανονισμού, καθορίζοντας τα μέγιστα όρια για τη θερμοπερατότητα των 

διαφόρων στοιχείων (τοίχοι, οροφή, στέγη, παράθυρα) και του κελύφους 

του κτηρίου( Πέρδιος  Δ.Π., «Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε 

κτίρια- αθλητικά κέντρα- βιομηχανικές μεταφορές, τόμος Α», Εκδόσεις 

ΣΕΛΚΑ, Αθήνα 2007.). Τα αποτελέσματα αυτού είναι ότι ένα μεγάλο 

ποσοστό των κτηρίων δεν διαθέτουν θερμομόνωση. Επίσης, κατά τη 

διάρκεια 1980 με 1990 που εφαρμόστηκε ο ΚΘΚ , ένας μεγάλος αριθμός  

 κτηρίων δεν είχε αποκτήσει πλήρη μόνωση. Μόνο οι νεότερες κατασκευές 

έχουν θερμομόνωση του φέροντος οργανισμού για την αποφυγή των 

θερμογέφυρων και γενικά της θερμικής απώλειας. 

 
Εικόνα 11 : “Κατανομή ελληνικών κτηρίων σε σχέση με τη μόνωσή τους” Πηγή Υπουργείο 
Ανάπτυξης 

 

 

Με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, στην Ελλάδα από το 

σύνολο των κτήριών, μόνο το 30% έχει πλήρη ή μερική θερμομόνωση, ενώ 

το 70% δεν έχει καθόλου( Πέρδιος  Δ.Π., «Επεμβάσεις εξοικονόμησης 

ενέργειας σε κτίρια- αθλητικά κέντρα- βιομηχανικές μεταφορές, τόμος Α», 
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Εκδόσεις ΣΕΛΚΑ, Αθήνα 2007.). Στα κτήρια με μερική θερμομόνωση, το 

35% έχει θερμομόνωση οροφής, το 34% θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων, 

το 18%θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων και οροφής, το 11% πλήρη 

θερμομόνωση, εκτός από το φέροντα οργανισμό και το 3% πλήρη 

θερμομόνωση, εκτός από το φέροντα οργανισμό και την οροφή. Επιπλέον 

μόνο το 2.1% των κτηρίων έχουν διπλά τζάμια και μόνο το 4.2% έχουν 

μόνωση σωλήνων στην εγκατάσταση θέρμανσης (Εικόνα 11). 

Η κατανομή του μέσου όρου συνολικής κατανάλωσης ενέργειας ανά έτος 

στα ελληνικά κτήρια είναι λίγο μεγαλύτερη από 3.800.000 KWh. Δεδομένου 

ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η ποιότητα του εσωτερικού χώρου, δηλαδή οι 

εσωτερικές συνθήκες σε συνδυασμό με τη γεωγραφική περιοχή και τη 

λειτουργία των διαφόρων κτηρίων, οφείλουμε να τονίσουμε ότι η 

συγκριτική αυτή παρουσίαση είναι απολύτως ενδεικτική! 

 

 

 

Εικόνα 12: ‘’Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα ελληνικά κτήρια (Πηγή: Ομάδα 

εξοικονόμησης ενέργειας-Ινστιτούτο μελετών περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης, 

ΕθνικόΑστεροσκοπείο Αθηνών)” 

 

 

Η ολοκληρωμένη σύγκριση της ενεργειακής συμπεριφοράς των 

κτηρίων γίνεται σε συνάρτηση με την επίτευξη των εσωτερικών συνθηκών 

άνεσης. Ωστόσο σύμφωνα με μελέτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 

η τελική κατανάλωση ενέργειας ανά κατηγορία χρήσης για τον τριτογενή 

τομέα παρουσιάζεται παραπάνω(.Εικόνα 12). 

k
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2. Μορφές Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 

Με βάση τις διατάξεις του Ε.Ο.Τ. (Ελληνικού Οργανισμού 

Τουρισμού), οι ξενοδοχειακές μονάδες διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

 

 

Ξενοδοχεία, που αποτελούν οικονομικές μονάδες, οι οποίες 

προσφέρουν τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες τους προς πώληση 

μεμονωμένα ή σε διάφορους συνδυασμούς. 

 Χώροι Οργανωμένης Κατασκήνωσης, που διαθέτουν μεγάλες, 

συνήθως, εκτάσεις στις οποίες γίνεται εγκατάσταση σκηνής ή 

τροχόσπιτου, τα οποία μπορεί να ανήκουν είτε στους τουρίστες είτε στην 

ιδιοκτησία της επιχείρησης 

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, που συνιστούν τουριστικά καταλύματα 

χαμηλότερου κόστους και λιγότερων παρεχόμενων υπηρεσιών 

Αυτοτροφοδοτούμενα Τουριστικά Καταλύματα, που 

περιλαμβάνουν τουριστικές κατοικίες και τουριστικές επαύλεις. Πρόκειται 

για επιπλωμένα σπίτια με αυλή ή διαμερίσματα, των οποίων τον 

εφοδιασμό αναλαμβάνουν οι πελάτες 

Ξενώνες Νεότητας, που είναι επιχειρήσεις φιλοξενίας που 

εξυπηρετούν μέλη διεθνών ομοσπονδιών νεότητας. Συχνά η ίδρυσή 

τους χρηματοδοτείται σε κάποιο ποσοστό από το κράτος 

Κέντρα Γυμνιστών, που είναι είτε ξενοδοχεία είτε camping όπου 

παραθερίζουν γυμνιστές. Όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών και τις 

ανέσεις που προσφέρουν, δε διαφέρουν καθόλου από τις αντίστοιχες 

των ξενοδοχείων ή camping.  
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2.1 Τα ξενοδοχεία 

Οι ξενοδοχειακές μονάδες αποτελούν επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών φιλοξενίας (Medlik, 1994) (Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού 

(WTO), International Hotel and Restaurant Association (IHRA), (2004).The 

study on hotel classification. Consolidated version hotel classification 

survey. http://www.ferdamalastofa.is/upload/files/wtoihrahcstudy.pdf ). Η 

έννοια «ξενοδοχείο», ωστόσο, περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 

 

 Την περιοχή και θέση εγκατάστασης 

 Τις εγκαταστάσεις / διευκολύνσεις. Περιλαμβάνονται δωμάτια, 

εστιατόρια, μπαρ, κοινόχρηστοι χώροι, αίθουσες και χώροι αναψυχής 

(πισίνα, γκολφ, κτλ) 

 Την παροχή υπηρεσιών / εξυπηρέτηση. Περιλαμβάνει τη 

διαθεσιμότητα και ποικιλία παρεχόμενων υπηρεσιών, το είδος και την 

ποιότητά τους σε όρους αρχιτεκτονικής, προσωπικής φροντίδας, 

ταχύτητας και αποτελεσματικότητας. 

 Την εικόνατου (image), η οποία ορίζεται ως ο τρόπος παρουσίασης 

στο κοινό και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αντιληπτή η επιχείρηση 

από το κοινό. 

 Την τιμήτου, η οποία εκφράζει την αξία που δίνεται σε αντάλλαγμα 

για τα τέσσερα παραπάνω στοιχεία και την ικανοποίηση που 

αισθάνονται οι πελάτες. 

 

Τα παραπάνω δεδομένα σχετίζονται μεταξύ τους και αποτελούν 

αναπόσπαστα στοιχεία ενός ενιαίου συνόλου, μια συνολική επιχειρηματική 

ιδέα (JonesandLockwood, 1989). 

Η παροχή των υπηρεσιών φιλοξενίας των ξενοδοχείων εξαρτάται από 

τη διαρθρωτική οργάνωση των υλικών - μέσων που διαθέτουν καθώς 

επίσης και από το προσωπικό που απασχολείται για τον σκοπό αυτό. Σε 

μεγάλο αριθμό ξενοδοχείων, η παροχή υπηρεσιών εστίασης μπορεί ακόμα 

και να αυξήσει τη ζήτηση υπηρεσιών φιλοξενίας. 
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Κατά κύριο λόγο τα ξενοδοχεία λειτουργούν είτε ως ανεξάρτητες 

μονάδες, είτε ως τμήματα μεγάλων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που 

καλούνται αλυσίδες. Οι αλυσίδες έχουν υπό τον έλεγχό τους πολλά 

ξενοδοχεία που ενδέχεται να βρίσκονται σεδιαφορετικές περιοχές. Οι 

τελευταίες, διοικούνται, συνήθως, από ένα κέντρο αποφάσεων, έχουν κοινό 

σύστημα οργάνωσης και λειτουργίας και προσφέρουν όμοιο ποιοτικά 

επίπεδο υπηρεσιών στα ξενοδοχεία τους (McIntosh, Goeldner, Ritchie, 

2002). 

 

2.1.1 Κατάταξη Ξενοδοχείων 

Τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα, μέχρι και το 2003, κατατάσσονταν 

μεταξύ έξι (6) διαφορετικών κατηγοριών, με κριτήρια που είχαν να κάνουν 

με την κατασκευή τους καιόχι με την ποιότητα παροχής προσφερόμενων 

υπηρεσιών (Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (WTO), International Hotel 

and Restaurant Association (IHRA), (2004).The study on hotel 

classification. Consolidated version hotel classification survey. 

http://www.ferdamalastofa.is/upload/files/wtoihrahcstudy.pdf).Οι 

κατηγορίες ήταν οι εξής: Πολυτελείας (Lux), Α’ τάξης, Β’ τάξης, Γ’ τάξης, Δ’ 

τάξης και Ε’ τάξης. 

Μετά τον Απρίλιο του 2004, υλοποιήθηκε η διαδικασία αλλαγής της 

κατάταξης των ξενοδοχείων από κατηγορίες σε Αστέρια. Η οριστικοποίηση 

της κλίμακας αστεριών, ήταν από το 1 έως το 5, όπου 5 το μέγιστο. Η 

απόδοση των αστεριών σε ένα ξενοδοχείο γίνεται συναρτήσει του επιπέδου 

και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς επίσης, και των 

τεχνικών εγκαταστάσεων του (Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας). 

Για την ολοκλήρωση της κατάταξης, γίνεται αξιολόγηση ορισμένων 

χαρακτηριστικών για κάθε ξενοδοχείο. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι, για 

παράδειγμα, το κτίριο, η υποδοχή, τα δωμάτια, η καθαριότητα, κ.ά.. Το 

κάθε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνει πλήθος 

υποκατηγοριών, που ανάλογα της αξιολόγησης, δίδονται μόρια. Τα 

συνολικά μόρια προσδίδουν και τα αντίστοιχα αστέρια στο ξενοδοχείο. 
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2.1.2 Το Ξενοδοχειακό Προϊόν 

Οι βασικές λειτουργίες των ξενοδοχείων έχουν να κάνουν με την 

παροχή και εξυπηρέτηση διαμονής (δωματίων) και εστίασης αναψυχής 

(φαγητό και ποτά). Τα ξενοδοχεία εμπεριέχουν, δηλαδή, τρία διαφορετικά 

είδη επιχειρήσεων κάτω από την ίδια στέγη (Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο, 2000). Πιο συγκεκριμένα, αυτά είναι τα εξής: 

 

 Ενοικίαση Δωματίων,που αντιπροσωπεύει μια άυλη υπηρεσία. Δεν 

υπάρχει ένα υλικό προϊόν, αλλά η ανάμνηση της σχετικής εμπειρίας. 

 Παροχή Ποτών,που αντιπροσωπεύει μια υπηρεσία, η οποία περιέχει μια 

λειτουργία λιανικής πώλησης. Το εν λόγω προϊόν είναι πιο απτό, αλλά 

περιέχει ένα στοιχεί υπηρεσίας. 

 Παροχή Φαγητού, που αντιπροσωπεύει μια υπηρεσία - προϊόν, το οποίο 

περιλαμβάνει μια λειτουργία παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων. Το 

προϊόν είναι κατά βάση υλικό και έχει ένα σημαντικό συστατικό στοιχείο 

υπηρεσίας. 

 

  

Σχήμα 2.1.1: Μόρια για την Κατάταξη Ξενοδοχείων σε Αστέρια 

Λειτουργική Μορφή Ξενοδοχείου 5* 
Κατηγορίες Αστέρων 
4* 3* 2* 

Κλασσικού τύπου / πόλης 6000 4800 3600 2400 

Κλασσικού τύπου / παραθερισμού 7100 5700 4200 2800 
Μοτέλ  5500 4100  

Επιπλωμένων Διαμερισμάτων /πόλης 6000 4800 3600 2400 

Επιπλωμένων Διαμερισμάτων /παραθερισμού 7100 5700 4200 2800 
Μικτή Εγκατάσταση Κλασ. Τύπου & Επιπλ Διαμ. 7300 5800   

(Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο) 
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Η πρόκληση συνίσταται, επομένως, στην προσφορά ενός 

ανταγωνιστικού «ξενοδοχειακού προϊόντος» στον πελάτη 

(JonesandLockwood, 1989). Ως προς τη φύση του προϊόντος, το πιο 

σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ο συνδυασμός άυλων και υλικών στοιχείων 

που το συνθέτουν. 

Το ξενοδοχειακό προϊόν είναι αποτέλεσμα σύνθεσης ενός συνόλου 

παραγόντων (Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (WTO), International 

Hotel and Restaurant Association (IHRA), (2004).The study on hotel 

classification. Consolidated version hotel classification survey. 

http://www.ferdamalastofa.is/upload/files/wtoihrahcstudy.pdf) όπως για 

παράδειγμα οι παρακάτω: 

 

 Φήμη της ευρύτερης περιοχής εγκατάστασης και λειτουργίας του 

ξενοδοχείου  

 Φυσικό και τεχνικό περιβάλλον 

 Αρχιτεκτονική, διακόσμηση και διαρρύθμιση του ξενοδοχείου 

 Φαγητά, ποτά και υπόλοιπα προσφερόμενα υλικά αγαθά 

 Εξυπηρέτηση, προθυμία και θετικότητα εργαζομένων 

 Άνεση, θέα, καθαριότητα και ευκολίες δωματίων 

 Μουσική, διασκέδαση και κάθε άλλη προσφερόμενη ευκολία 

 

 

Εξαιτίας της μεγάλης ποικιλίας της σύνθεσής του, το ξενοδοχειακό 

προϊόν παρουσιάζει ευαισθησία και ορισμένες ιδιαιτερότητες. Πρώτα από 

όλα, δεν αποθηκεύεται και δεν δύναται να μεταφερθεί (Παγκόσμιος 

Οργανισμός Τουρισμού (WTO), International Hotel and Restaurant 

Association (IHRA), (2004).The study on hotel classification. Consolidated 

version hotel classification survey. 

http://www.ferdamalastofa.is/upload/files/wtoihrahcstudy.pdf). Για 

παράδειγμα, ένα αδιάθετο δωμάτιο αντιπροσωπεύει διαφυγόντα έσοδα 

(Βαρβαρέσος, 2000). Επίσης, δεν μεταφέρεται και δεν διανέμεται σε άλλες 

αγορές (Mullins, 1992). Τέλος, η διάρθρωση των εξόδων είναι τέτοια ώστε 

δημιουργούνται υψηλά σταθερά έξοδα σε σχέση με τα μεταβλητά (Cowell, 

1984). 

http://www.ferdamalastofa.is/upload/files/wtoihrahcstudy.pdf
http://www.ferdamalastofa.is/upload/files/wtoihrahcstudy.pdf
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2.2  Περιγραφή πρότυπου ξενοδοχειακού κτιρίου(Γενικά 
χαρακτηριστικά κτιρίου) 

Ένα δείγμα αντιπροσωπευτικού ξενοδοχείο λαμβάνεται ένα πέντε 

αστέρων (5*****)  ξενοδοχείο πόλεως, το ξενοδοχείο Νικόπολις (Εικόνα 

13). Το ξενοδοχείο κατασκευάστηκε το 1980, ενώ το 2010 υπέστη ριζική 

ανακαίνιση (http://www.hotel-nikopolis.com/en/). 

 

 

 

 

 

(Εικόνα 13: Κύρια είσοδος του ξενοδοχείου Νικόπολις) 
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Διαθέτει 250 κλίνες και 100 δωμάτια και λειτουργεί καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους. Η είσοδος του ξενοδοχείου βρίσκεται στη βόρειο - 

δυτική όψη του κτιρίου. Το ξενοδοχείο παρουσιάζει μία ιδιομορφία, καθώς 

δεν έχει καμία επαφή με τμήμα γειτονικών κτιρίων που στεγάζονται σε 

σχετικά μεγάλη απόσταση από αυτό(http://www.hotel-nikopolis.com/en/).  

 

(Εικόνα 14: Πανοραμική εικόνα του ξενοδοχείου Νικόπολις) 

Περιβάλλεται από ισοϋψή κτίρια σε όλες τις άλλες πλευρές του εκτός 
της όψης όπου βρίσκεται η είσοδος. Αποτελείται από το υπόγειο όροφο, τον 
ισόγειο όροφο, επτά συγκροτήματα κτηρίων και έναν όροφο σε εσοχή 
(http://www.hotel-nikopolis.com/en/) . 
 

 

 

 

http://www.hotel-nikopolis.com/en/


 

33 
 

 

 (Εικόνα 15: Αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου Νικόπολις) 

Το συνολικό εμβαδό του θερμαινόμενου/ κλιματιζόμενου μέρους του 
κτιρίου ανέρχεται σε 6.550 τμ2 (http://www.hotel-nikopolis.com/en/) . Το 
εξωτερικό χρώμα του κτιρίου είναι το χρώμα της γκρι . Το ξενοδοχείο 
διαθέτει κουζίνα και εστιατόριο χωρητικότητας 1000 ατόμων. Επίσης, 
διαθέτει τέσσερις αίθουσες συνεδριάσεων χωρητικότητας 150 και 200 
ατόμων, ανάλογα της διάταξης των εδράνων. 

Το σύνολο των ανοιγμάτων (μπαλκονόπορτες και παράθυρα) του 

κτιρίου είναι τοποθετημένα στις τρεις όψεις του κτιρίου (http://www.hotel-

nikopolis.com/en/). Τα ανοίγματα είναι διπλά μεταλλικά, ανοιγοκλινόμενα 

και εξοπλισμένα με κουφώματα αλουμινίου με διπλούς υαλοπίνακες πάχους 

6 mm και διακένου πάχους 6 mm. Ένα τυπικό παράθυρο έχει διαστάσεις 

1,4 m Χ 1,6 m, ενώ μία τυπική μπαλκονόπορτα 2,3 m Χ 1,6 m. Τα 

ανοίγματα βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, καθώς τοποθετήθηκαν το 2010 

κατά τη διάρκεια της ανακαίνισης. Η τοιχοποιία του κτιρίου αποτελείται από 

κοινά τούβλα και δύο στρώσεις επιχρίσματος ασβεστοκονιάματος μία εντός 

του κτιρίου και μία εκτός. Ανάμεσα στις δύο σειρές δρομικών τούβλων 

υπάρχει διάκενο για θερμομονωτικούς λόγους. Τα στοιχεία του φέροντος 

οργανισμού αποτελούνται από οπλισμένο σκυρόδεμα και δύο στρώσεις 

επιχρίσματος ασβεστοκονιάματος μία εντός του κτιρίου και μία εκτός. 

http://www.hotel-nikopolis.com/en/
http://www.hotel-nikopolis.com/en/
http://www.hotel-nikopolis.com/en/
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(Εικόνα 16: Αίθουσα υποδοχής του ξενοδοχείου Νικόπολις) 

 

Υπάρχει πλήρης θερμομόνωση στο κέλυφος του κτιρίου, καθώς επίσης και 

στην οροφής όπου το ασφαλτόπανο έχει και θερμομονωτικό ρόλο εκτός του 

στεγανοποιητικού(http://www.hotel-nikopolis.com/en/). Η παρούσα 

κατάσταση των τοιχοποιιών του ξενοδοχείου είναι άριστη. 

  

http://www.hotel-nikopolis.com/en/
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2.2.1 Περιγραφή ενεργειακών συστημάτων 

2.2.1.1  Περιγραφή συστήματος κλιματισμού 

 
Η κλιματιζόμενη επιφάνεια του ξενοδοχείου είναι ίση με 6.550 τ.μ.. 

Το ξενοδοχείο χρησιμοποιεί το σύστημα κλιματισμού από Μάιο έως και 
κάποιες μέρες το μήνα Σεπτέμβριο. Το σύστημα κλιματισμού αποτελείται 
από μία υδρόψυκτη ψυκτική μονάδα συμπίεσης (chiller) και δύο αντλιών 
που βρίσκονται στο χώρο του υπογείου (Εικόνα 17), έναν ανεμιστήρα (της 
Solar&Palau, μοντέλο CBP 15/15) και ένα πύργο καταιονισμού της 
Φυρογένης τα οποία βρίσκονται στο χώρο του δώματος του κτιρίου. 

 

 

 

 

 

 

(Εικόνα 17: Χώρος εγκαταστάσεων κλιματισμού του ξενοδοχείου Νικόπολις) 

 

 Ο συμπυκνωτήρας είναι νέου τύπου και συνεπώς παρουσιάζει χαμηλό 

κόστος λειτουργίας. Κάποιες σωληνώσεις στην αρχή του δικτύου δεν 

διαθέτουν μόνωση και είναι εμφανώς οξειδωμένεςστην επιφάνεια τους. Οι 

αντλίες λειτουργούν χωρίς προβλήματα αλλά αναμένεται να παρουσιάζουν 

μειωμένη απόδοση με την πάροδο του χρόνου. Πρέπει να αναφερθεί ότι οι 

βαλβίδες απομόνωσης του συμπυκνωτήρα είναι σε άριστη κατάσταση και 

είναι βέβαιο το ότι δύνανται να διακόψουν τη ροή του ρευστού εάν αυτό 

κριθεί αναγκαίο. Κατ’ επέκταση, το υπόλοιπο δίκτυο σωληνώσεων στο χώρο 

του λεβητοστασίου- το οποίο είναι κατασκευασμένο από μαύρη 

γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα - είναι επαρκώς μονωμένο με αφρώδες 
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μονωτικό υλικό από συνθετικό καουτσούκ. 

 

 

O ανεμιστήρας του συστήματος βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, 

παρ’ όλο που οι σύνδεσμοι ένωσης του με τον πύργοκαταιονισμού είναι 

επίσης διαβρωμένοι.Οπύργος καταιονισμούκατασκευάστηκε το 2010 

συνεπώς χρήζει μεγάλης αξιοπιστίας  και ως αποτέλεσμα παρουσιάζει 

αξιόλογα ποσοστά απόδοσής.Το σύστημα διανομής του ρευστούτου 

συστήματος κλιματισμούείναι δύο σωλήνων, ένας για τηνπροσαγωγή του 

ρευστού και ένας για την επιστροφή.  

 

Η ψύξη των χώρων επιτυγχάνεται μέσω των τερματικών συσκευών 

(fancoils), οι οποίες διαθέτουν 

θερμαντικό/ ψυκτικό στοιχείο και 

ανεμιστήρα για την εξαναγκασμένη 

ροή του εσωτερικού αέρα. Τα 

fancoils είναι της εταιρίας 

Φυρογένης. Στην συντριπτική 

πλειοψηφία τους είναι σε άριστη 

κατάσταση, μετά  την ανακαίνιση 

και κατ’ επέκταση δεν έχουν 

αναφερθεί προβλήματα στην 

λειτουργία τους. Όλα τα δωμάτια 

του ξενοδοχείου (100) διαθέτουν 

από ένα fancoil, ενώ επισημαίνεται 

ότι είναι διαφορετικών ισχύων και 

διαφορετικού μοντέλου αναμεταξύ 

τους. 

 
(Εικόνα 18: Σύστημα κλιματισμού του ξενοδοχείου Νικόπολις) 
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Επίσης υπάρχουν συστήματα αυτοματισμού και ρύθμισης της 

θερμοκρασίας κλιματισμού, συνεπώς η θερμοκρασία των χώρων 

καθορίζεται αυτόματα με βάση το προσωπικό και το πλήθος τωνπελατών. 

Στον χώρο της κουζίνας του εστιατορίου χρησιμοποιούνται ανεμιστήρες 

οροφής για τη μείωση των ψυκτικών φορτίων, τα οποία δημιουργούνται 

λόγω της πολύωρης λειτουργίας των συσκευών (κουζίνες, φούρνοι). 

 

 

2.2.1.2   Περιγραφή συστήματος θέρμανσης 

 
Η επιφάνεια του κτιρίου που θερμαίνεται ισούται με 6.550 m2.Το 

σύστημα θέρμανσης αποτελείται από τέσσερις λέβητες ισχύος 500.000 
kcal/h (περίπου 580 kW) ο καθένας εξοπλισμένους με καυστήρες αερίου 
GOLLINGM30f (75-600 kW) και 

(Εικόνα 19: Σύστημα θέρμανσης του ξενοδοχείου Νικόπολις) 
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λειτουργούν ακατάπαυστα από τα τέλη Οκτωβρίου έως τα μέσα Απριλίου.  

Οι λέβητες είναι περίπου 5 ετών και διαθέτουν σήμανση 
καταλληλόληταςCE. Ο βαθμός απόδοσής τους εκτιμάται περίπου στο 95%. 
Οι λέβητες βρίσκονται σε καλή κατάσταση και πιθανότατα γι’ αυτό το λόγο 
θεωρήθηκε ότι δεν έπρεπε να αντικατασταθούν όταν τοποθετήθηκαν οι 
καυστήρες αερίου. 

 Οι απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να εφαρμοστούν οι καυστήρες στις 
πόρτες των λεβήτων έγιναν σωστά, καθώς τοποθετήθηκε φύλλο αμιάντου 
για να μειωθούν οιδιαφυγές καυσαερίων. Τα στοιχεία σύνδεσης των 
λεβήτων με τον κεντρικό καπναγωγό είναι σωστά μονωμένα με 

(Εικόνα 20: Σύστημα σωληνώσεων διανομής νερού του ξενοδοχείου Νικόπολις) 
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αμίαντο και σοβά. Η εγκατάσταση διαθέτει δύο κυκλοφορητές WILO 

κατάλληλης ισχύος. Όσον αφορά τις θερμοκρασίες λειτουργίας 

τουσυστήματος, η ρυθμισμένηθερμοκρασία έναρξης λειτουργίας των 

κυκλοφορητών είναι 35 °C, ενώ η ρυθμισμένη θερμοκρασία διακοπής 

λειτουργίας των καυστήρων στους 70°C. Το σύστημα λεβήτων - 

καυστήρων καθαρίζεται και συντηρείται  σε εξαμηνιαία βάση. 

Το σύστημα διανομής του ζεστού νερού αποτελείται από σωληνώσεις 

κατασκευασμένες από μαύρη γαλβανισμένη σιδεροσωλήνα και επαρκώς 

μονωμένες με αφρώδες μονωτικό υλικό από συνθετικό καουτσούκ. Το 

δίκτυο σωληνώσεων διανέμει το θερμό ρευστό στις τερματικές συσκευές 

(fancoils), οι οποίες όπως προαναφέρθηκε χρησιμοποιούνται και για τον 

κλιματισμό του κτιρίου τους μήνες που απαιτείται.Δεν υπάρχουν 

θερμοστάτες οι οποίοι να καθορίζουν μία ενιαία θερμοκρασία των 

κοινόχρηστων χώρων, ενώ στα δωμάτια η θερμοκρασία ρυθμίζεται από τον 

πελάτη μέσω της ρύθμισης των τερματικών συσκευών του δωματίου. 
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2.2.1.3    Συστήματα παραγωγής ζεστού νερού 

 

Η παραγωγή ζεστού 

νερού χρήσης καλύπτεται 

από έναν λέβητα 

εξοπλισμένο με καυστήρα 

φυσικού αερίου σε 

συνδυασμό με 

πλακοειδείς εναλλάκτες 

θερμότητας. Ο λέβητας 

είναι το μοντέλο 

LoganoGE515 των 350 

kW της εταιρίας 

Buderusκαι απεικονίζεται 

στην Εικόνα 21. 

 

 

(Εικόνα 21: Λέβητας φυσικού αερίου του ξενοδοχείου Νικόπολις) 
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2.2.1.4   Περιγραφή μηχανισμού αερισμού  

Οι χώροι του εστιατορίου και της κουζίνας διαθέτουν σύστημα 

μηχανικού αερισμού προς αποφυγή της δημιουργίας οσμικής 

όχλησης στο υπόλοιπο ξενοδοχείο. Ο χώρος της υποδοχής διαθέτει 

επίσης αυτόνομο σύστημα μηχανικού αερισμού. Τα δωμάτια του 

ξενοδοχείου υπόκεινται σε φυσικό εξαερισμό κατά την διάρκεια των 

καθαριοτήτωνκαι των πρωινών ωρών και για μία ώρα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Εικόνα 22: Αυτόματο σύστημα αερισμού του ξενοδοχείου Νικόπολις) 
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2.2.1.5    Περιγραφή συστήματος φωτισμού 
 
 
Οι λαμπτήρες του κτιρίου είναι λαμπτήρες υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης των 7 Watt που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας 
σε 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Εικόνα 23: Σύστημα φωτισμού του ξενοδοχείου Νικόπολις) 

 

συνδυασμό με ποιοτική απόδοση. Ακριβής αριθμός του συνόλου των 

λαμπτήρων δεν είναι διαθέσιμος, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τον 
αριθμό και την ισχύ των λαμπτήρων ενός τυπικού δωματίου (4) 

μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι ο συνολικός αριθμός τους στο κτίριο 
είναι 650. Οι λαμπτήρες των δωματίων ελέγχονται από το σύστημα 

μαγνητικών καρτών και συνεπώς όταν ο πελάτης δεν βρίσκεται στο 
χώρο του δωματίου δεν λειτουργούν. Οι λαμπτήρες της υποδοχής 

λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, αντίθετα με τους 

λαμπτήρες των αιθουσών συνεδριάσεων οι οποίοι λειτουργούν μόνο 
όταν οι αίθουσες χρησιμοποιούνται. Τέλος, η λειτουργία των 

λαμπτήρων του εστιατορίου ξεκινά τις απογευματινές ώρες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 
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3. Γενικά περί εξοικονόμησης ενάργειας σύμφωνα με το 
ΚΕΝΑΚ  

Οι κλασσικές παρεμβάσεις που αφορούν σχεδόν τα 

περισσότερα κτίρια (θερμομόνωση κελύφους ,αντικατάσταση 

κουφωμάτων ,αντικατάσταση δικτύου σωληνώσεων θέρμανσης, 

αλλαγή λέβητα-καυστήρα κ.α.) που περιγράφουν την πραγματική 

κατάσταση των ξενοδοχειακών μονάδων  και νέες λύσεις καινοτόμες 

που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας θα μας 

απασχολήσουν ουσιαστικά σε αυτό το κεφάλαιο (Κανονισμός 

Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), Υπουργείο 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 2010.). 

Παρακάτω θα ασχοληθούμε με τέτοιες λύσεις οι οποίες εφαρμόζονται 

ήδη στην Ευρώπη και προωθούνται σε ικανοποιητικό βαθμό και στην 

Ελλάδα. 

Τα τελευταία χρόνια και πολύ περισσότερο στην εύθραυστη 

περίοδο που διανύουμε , παράγοντες όπως : οι ανεξέλεγκτες 

αυξομειώσεις στην τιμή του πετρελαίου, οι περιπλοκές στην διανομή 

πετρελαίου, αλλά και φυσικού αερίου μέσω αγωγών, τα 

πολιτικοοικονομικά συμβάντα (θερμές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή), 

όπως επίσης και η αύξηση των ενεργειακών αναγκών του πλανήτη 

απασχολεί την εξασφάλιση της παγκόσμιας ενεργειακής αυτονομίας 

(Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), 

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 2010.). 

Τα παραπάνω αποτελούν ένα ντόμινο εξελίξεων που δεν έχουν 

αφήσει ανεπηρέαστο τον κλάδο των ξενοδοχειακών μονάδων, γι’ 

αυτό από πλευράς τους παρατηρούμε μια σειρά από καινοτόμες ιδέες 

ώστε να καταφέρουν να εξελιχθούν και να απομακρυνθούν από την 

δύνη του κυκλώνα της ενεργειακής κρίσης.  
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3.1  Περιγραφή συστημάτων εξοικονόμησης ενάργειας 

3.1.1   Περιγραφή συστήματος λέβητα βιομάζας 

 

 Για τη βελτίωση των συνθηκών θέρμανσης μια αποτελεσματική 

λύση είναι, η χρήση της βιομάζας καθώς με την καύση θρυμμάτων 

ξύλου (woodchips) ή συσσωματωμάτων (pellets, μικρά πεπιεσμένα 

κομμάτια από σκόνη ξύλου ή αγροτικά παραπροϊόντα),Εικόνα 24 και 

25 ,σε σύγχρονους λέβητες υψηλής τεχνολογίας, με αυτόματη 

τροφοδοσία καυσίμου και ηλεκτρονικά ελεγχόμενη παροχή αέρα, οι 

οποίοι είναι σε θέση να αποδώσουν περισσότερο από το 90% της 

ενέργειας που περιέχεται στο ξύλο για θέρμανση (Χατζηαθανασίου 

Β., «Μετάδοση Θερμότητας», Εκδόσεις ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2005). 

 
 

(Εικόνα 24: Μικρά πεπιεσμένα κομμάτια από σκόνη ξύλου ή αγροτικά 
παραπροϊόντα) 
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(Εικόνα 25: Θρύμματα ξύλου ή  woodchips) 

Τα συστήματα τελευταίας τεχνολογίας διαθέτουν αυτόματο 
σύστημα καθαρισμού των επιφανειών εναλλακτών θερμότητας και 
αυτόματη απομάκρυνση της στάχτης, ενώ ορισμένα μοντέλα 
συμπιέζουν τις στάχτες, ώστε το καθάρισμα να είναι αναγκαίο μόλις  
δύο φορές το χρόνο (Χατζηαθανασίου Β., «Μετάδοση Θερμότητας», 
Εκδόσεις ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2005). 

Οι  λέβητες ξύλου όπως αυτός που παρουσιάζεται παραπάνω 
δεν παράγουν ορατό καπνό και οι εκπομπές τους είναι πολύ χαμηλές 
(Χατζηαθανασίου Β., «Μετάδοση Θερμότητας», Εκδόσεις ΑΠΘ, 
Θεσσαλονίκη 2005). Το βασικό πλεονέκτημα των εφαρμογών 
βιομάζας, σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα (πετρέλαιο, αέριο), 
πέραν του ανανεώσιμου χαρακτήρα τους, είναι πως είναι "ουδέτερες" 
ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2), δε συμβάλλουν 
δηλαδή στην αποσταθεροποίηση του κλίματος, μιας και οι όποιες 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από την καύση της βιομάζας 
"ισοσκελίζονται" από ισοδύναμες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα 
που απορροφήθηκαν από τα φυτά στη διάρκεια της ζωής τους. 
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Σύγχρονες έρευνες επί των ευρωπαϊκών χωρών έδειξαν ότι η 

χρήση βιομάζας είναι τελικά φθηνότερη για τον καταναλωτή από το 

πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Οι σύγχρονοι λέβητες βιομάζας 

αποδεικνύονται, για παράδειγμα, έως 20% φθηνότεροι από τους 

αντίστοιχους λέβητες πετρελαίου στην Αυστρία και έως 55% 

φθηνότεροι στη Δανία, όπως έδειξαν σχετικές έρευνες 

(Χατζηαθανασίου Β., «Μετάδοση Θερμότητας», Εκδόσεις ΑΠΘ, 

Θεσσαλονίκη 2005). 

(Εικόνα 26: Λέβητας βιομάζας) 
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3.1.2    Περιγραφή συστήματος Ηλιακής θερμικής ενέργειας 

 Τα σύγχρονα θερμικά ηλιακά συστήματα για την παραγωγή 

ζεστού νερού χρήσης στον ξενοδοχειακό τομέα, μετατρέπουν την 

ακτινοβολία του ηλίου σε θερμική ενέργεια με τη μορφή ζεστού 

νερού ("Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της 

θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων”, Τεχνική οδηγία Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2010), Α’ Έκδοση, Αθήνα, 

Ιούνιος 2010.) . Το παραγόμενο ζεστό νερό, αποθηκεύεται αρχικά σε 

ειδικές δεξαμενές αποθήκευσης από όπου μεταφέρεται μετά στους 

χώρους κατανάλωσης (π.χ. ντους, πλυντήρια, κουζίνες κ.α.). 

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη συστημάτων, τα οποία ποικίλουν 

από χαμηλού κόστους συμβατικά θερμοσιφωνικά συστήματα (χωρίς 

παρελκόμενο μηχανολογικό εξοπλισμό) σε πιο αποτελεσματικά, 

εξελιγμένα τεχνολογικά κεντρικά ενεργητικά συστήματα όπου 

χρησιμοποιούνται αντλίες, εναλλάκτες θερμότητας, αισθητήρες και 

συστήματα ελέγχου. 
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(Εικόνα 27: Σύστημα ηλιακού θερμοσυσσωρευτή ) 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα διάφορα εξαρτήματα 
ενός ηλιακού συστήματος καθώς και τα πρότυπα ποιότητας 
αυτών("Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της 
θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων”, Τεχνική οδηγία Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2010), Α’ Έκδοση, Αθήνα, 
Ιούνιος 2010.): 
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(Εικόνα 28: Πρότυπα ποιότητας για τα διάφορα εξαρτήματα ενός ηλιακού 
συστήματος) 

 
 
 

Περιβαλλοντικά οφέλη: 

 

 Εξοικονόμησης ενέργειας μέχρι και άνω των 90 kgπετρελαίου /τ.μ 

ηλιακού συλλέκτη ανά έτος. 

 Μείωση εκπομπών CO2άνω των 250 kg/ τ.μ. ηλιακού συλλέκτη ανά 

έτος. 

 Η χρήση των θερμικών ηλιακών συστημάτων στα ξενοδοχεία θα 

ενισχύσει την «πράσινη» εικόνα τους στο ευρύ κοινό καθώς και την 

εικόνα της κοινωνικής ευαισθησίας τους και έτσι θα αυξήσει την 

αγοραστική αξία τους. Αυτό μπορεί επίσης να βοηθήσει ένα ξενοδοχείο 

στην ένταξη του σε ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. 

ΕΜΑS, ISO14000, Πράσινες σημαίες). 

3.1.3     Περιγραφή συστήματος γεωθερμικής ενέργειας 

 Εξ ορισμού τα γεωθερμικά αποθέματα ζεστού νερού, που 

βρίσκονται αρκετά μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης, μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για την άμεση παροχή 

θέρμανσης("Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της 

θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων”, Τεχνική οδηγία Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2010), Α’ Έκδοση, Αθήνα, 

Ιούνιος 2010.). 
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 Η άμεση χρήση της γεωθερμίας ξεκίνησε πριν χιλιάδες χρόνια, 

όταν οι άνθρωποι άρχισαν να χρησιμοποιούν θερμές πηγές για 

μπάνια και για το μαγείρεμα φαγητού. Σήμερα χρησιμοποιούνται 

ακόμα θερμές ιαματικές πηγές, αλλά υπάρχουν πιο εξεζητημένοι 

τρόποι χρησιμοποίησης τους. Στα σύγχρονα συστήματα άμεσης 

χρήσης γεωθερμικών υδάτων, αντλούνται τα γεωθερμικά αποθέματα 

ώστε να εξασφαλίζουν συνεχή ροή ζεστού νερού. ("Θερμοφυσικές 

ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των 

κτιρίων”, Τεχνική οδηγία Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 

2010), Α’ Έκδοση, Αθήνα, Ιούνιος 2010.)  Το νερό αναβλύζει, και ένα 

μηχανικό σύστημα αποτελούμενο από σωληνώσεις, εναλλάκτες 

θερμότητας και συστήματα ελέγχου διανέμει τη θερμότητα απευθείας 

στη χρήση. Στη συνέχεια ένα σύστημα διάθεσης επιστρέφει το νερό 

στον υδροφόρο ορίζοντα ή σε κάποιον άλλο υδάτινο φορέα στην 

επιφάνεια της γης. 
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(Εικόνα 29: Πρότυπο σύστημα χρήσης γεωθερμικών αποθεμάτων ζεστού νερού) 
 
 
 

 
 

Το γεωθερμικό ρευστό, θερμότερο από 40°C μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί έμμεσα για θέρμανση χώρων (ενδοδαπέδιο σύστημα 

θέρμανσης), για προθέρμανση του νερού τροφοδοσίας συμβατικών 
λεβήτων και για 

θέρμανση 
κολυμβητικών 

δεξαμενών 
("Θερμοφυσικές 

ιδιότητες δομικών 

υλικών και έλεγχος της 
θερμομονωτικής 

επάρκειας των κτιρίων”, 
Τεχνική οδηγία 

Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 

2010), Α’ Έκδοση, 
Αθήνα, Ιούνιος 2010.). 

 
 
 

 
(Εικόνα 30: Σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης) 

 

Περιβαλλοντικά οφέλη: 

 

 Το κυριότερο  πλεονέκτημα των γεωθερμικών συστημάτων 

άμεσης χρήσης είναι η διαθεσιμότητα μεγάλων ποσοτήτων 

ενέργειας με πολύ χαμηλό κόστος. Αυτό επιτρέπει τη φτηνή 

παροχή θερμότητας, ειδικότερα κατά τη διάρκεια της χειμερινής 
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περιόδου, καθώς και την εισαγωγή δραστηριοτήτων έντασης 

ενέργειας (π.χ. θέρμανση πισίνας εξωτερικών χώρων, μικρής 

εσωτερικής πισίνας, θέρμανση ανοικτών χώρων, συνεχής 

τροφοδοσία ζεστού νερού χρήσης) για γεωθερμικό ρευστό 

>65°C. 

 Άλλα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν την εξασφάλιση 100% 

καθαρού περιβάλλοντος στην περιοχή που προκύπτει από την 

καύση μη πρωτογενών καυσίμων. 

 Η χρήση πρωτογενών συστημάτων στα ξενοδοχεία θα ενισχύσει 

την «πράσινη» εικόνα τους στο ευρύ κοινό καθώς και την εικόνα 

της κοινωνικής τους ευαισθησίας και έτσι θα αυξήσει την 

αγοραστική τους αξία. Επίσης, μπορεί να συμβάλλει στην ένταξη 

ενός ξενοδοχείου σε προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

(π.χ. EMAS, ISO 14000, Πράσινες σημαίες). 

 

3.1.4    Περιγραφή συστήματος Γεωθερμικής ενέργειας με 

Αντλίες θερμότητας τροφοδοσίας <30°C 

Μεγάλη χρηστικότητα παρουσιάζεται πλην των άλλων και 

στους υδροφόρους ορίζοντες, καθώς προσφέρουν σταθερή 

θερμοκρασία νερού μεταξύ 10-30°C καθ’ όλη τη διάρκεια του 

χρόνου("Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της 

θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων”, Τεχνική οδηγία Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2010), Α’ Έκδοση, Αθήνα, 

Ιούνιος 2010.).  
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(Εικόνα 31: Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας) 

Η θερμοκρασία του νερού είναι θερμότερη από τον αέρα του 

περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια του χειμώνα και ψυχρότερη από τον 

αέρα του περιβάλλοντος το καλοκαίρι. Οι γεωθερμικές αντλίες 

θερμότητας εκμεταλλεύονται τη σταθερή θερμοκρασία των πηγών 

γεωθερμικού νερού ή και του ιδίου του εδάφους για να θερμάνουν ή 

να ψύξουν τα κτίρια("Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και 

έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων”, Τεχνική οδηγία 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2010), Α’ Έκδοση, Αθήνα, 

Ιούνιος 2010.).Τα συστήματα αποτελούνται από τρία βασικά μέρη: το 

υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων στο φρεάτιο νερού ή του ιδίου του 

εδάφους, τον εναλλάκτη θερμότητας που μεταφέρει τη θερμότητα 

καθώς και την αντλία θερμότητας. Τους χειμερινούς μήνες, η αντλία 

θερμότητας μεταφέρει θερμότητα από το φρεατικό νερό ή τον 

εναλλάκτη θερμότητας στο κτίριο. Τους καλοκαιρινούς μήνες, η 

διαδικασία αντιστρέφεται και η αντλίαθερμότητας μεταφέρει τη 

θερμότητα από το κτίριο στο φρεατικό νερό ή στον εναλλάκτη 

θερμότητας. Η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αέρα του χώρου 

κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 

τη θέρμανση νερού χρήσης, εξασφαλίζοντας μια πηγή ζεστού νερού. 
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(Εικόνα 32: Βασικά μέρη συστήματος Γεωθερμικής ενέργειας με Αντλίες 

θερμότητας τροφοδοσίας) 

Πλέον οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούν πολύ 

λιγότερη ενέργεια από ότι τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης και 

κλιματισμού. Αυτό όχι μόνο εξοικονομεί ενέργεια και κόστος, αλλά 

μειώνει και τις εκπομπές αέριων ρύπων("Θερμοφυσικές ιδιότητες 

δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των 

κτιρίων”, Τεχνική οδηγία Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 

(Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2010), Α’ Έκδοση, Αθήνα, Ιούνιος 2010.). 

Περιβαλλοντικά οφέλη: 

 

 Το κυριότερο πλεονέκτημα των συστημάτων γεωθερμικής αντλίας 

θερμότητας είναι το χαμηλό κόστος λειτουργίας. 

 Επίσης, η εξασφάλιση 100% καθαρού περιβάλλοντος στην 
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περιοχή, που προκύπτει από την καύση μη πρωτογενών 

καυσίμων. 

 Η χρήση των γεωθερμικών συστημάτων στα ξενοδοχεία θα 

ενισχύσει την «πράσινη» εικόνα τους στο ευρύ κοινό καθώς και 

την εικόνα της κοινωνικής τους ευαισθησίας και έτσι θα αυξήσει 

την αγοραστική τους αξία. Επίσης, μπορεί να συμβάλλει στην 

ένταξη ενός ξενοδοχείου σε προγράμματα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης (π.χ. EMAS, ISO 14000, Πράσινες σημαίες). 

 

3.1.5    Περιγραφή συστήματος Ηλιακής θερμικής ενέργειας 

για Θέρμανση νερού πισίνας 

 

Οι κοινοί επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες αποτελούνται από μια 

απορροφητική επιφάνεια με γυάλινο κάλυμμα και υδραυλικό 

κύκλωμα, οι οποίοι απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία και την 

μετατρέπουν σε θερμότητα (παράγεται ζεστό νερό). Αυτός ο τύπος 

συλλέκτη μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά όλους τους μήνες 

του χρόνου("Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος 

της θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων”, Τεχνική οδηγία 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2010), Α’ Έκδοση, 

Αθήνα, Ιούνιος 2010.). Συνήθως χρησιμοποιείται είτε για θέρμανση 

εσωτερικής πισίνας ή για θέρμανση πισίνας εξωτερικού χώρου κατά 

τη διάρκεια του καλοκαιριού όπως και για παραγωγή ζεστού νερού 

χρήσης όταν η πισίνα είναι κλειστήτους χειμερινούς μήνες. 
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(Εικόνα 33: Σύστημα Ηλιακής θερμικής ενέργειας για  

Θέρμανση νερού πισίνας) 

Μια άλλη εξίσου συνηθισμένη εφαρμογή θέρμανσης πισίνας 

είναι οι πλαστικοί ηλιακοί συλλέκτες. Οι πλαστικοί ηλιακοί συλλέκτες 

είναι πιο απλοί, χωρίς τζάμι και θερμικοί μόνωση, με μικρότερο 

κόστος αγοράς, αλλά με μειωμένη απόδοση συγκριτικά με τους 

συμβατικούς επίπεδους συλλέκτες. Τέτοιοι συλλέκτες 

χρησιμοποιούνται περισσότερο για τη θέρμανση εξωτερικής πισίνας 

άνοιξη και φθινόπωρο("Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και 

έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων”, Τεχνική 

οδηγία Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2010), Α’ 

Έκδοση, Αθήνα, Ιούνιος 2010.). 
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(Εικόνα 34: ΠρότυποΣύστημα Θέρμανσης νερού πισίνας ξενοδοχείου ) 

Τα ουσιαστικά περιβαλλοντικά οφέλη της χρήσης των θερμικών 

ηλιακών συστημάτων στα ξενοδοχεία είναι η ενίσχυση της 

«πράσινη» εικόνα στο ευρύ κοινό καθώς και την εικόνα της 

κοινωνικής τους ευαισθησίας και αγοραστικής τους 

αξίας("Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της 

θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων”, Τεχνική οδηγία Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2010), Α’ Έκδοση, Αθήνα, 

Ιούνιος 2010.. Επίσης, μπορεί να συμβάλλει στην ένταξη ενός 

ξενοδοχείου σε προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 

14000, Πράσινες σημαίες)(  Ψαρράς Ι., Πατλιτζιάνας Κ., 

“Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική" Σημειώσεις, 

Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, Σχολή 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 2005.). 
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3.1.6    Περιγραφή συστήματος Ηλιακής ενέργειας για 

Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση 

Τα φωτοβολταϊκά κύτταρα αποτελούνται από ημι-αγώγιμα 

υλικά κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε τα ιόντα τα οποία 

παράγονται από την ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στην 

επιφάνεια τους, να μετακινούνται υπό την επιρροή ενός φυσικού 

ηλεκτρικού πεδίου, και να παράγεται ρεύμα("Θερμοφυσικές ιδιότητες 

δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των 

κτιρίων”, Τεχνική οδηγία Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 

(Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2010), Α’ Έκδοση, Αθήνα, Ιούνιος 2010.). 

(Εικόνα 35: φωτοβολταϊκά κύτταρα) 
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Τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι τεχνολογικά ώριμα και 

μπορούν να αποτελέσουν μια αξιόπιστη λύση αντικατάστασης 

ηλεκτρισμού, σε υπάρχοντα ή υπό μελέτη τουριστικά 

θέρετρα(Ψαρράς Ι., Πατλιτζιάνας Κ., “Διαχείριση Ενέργειας και 

Περιβαλλοντική Πολιτική" Σημειώσεις, Εργαστήριο Συστημάτων 

Αποφάσεων και Διοίκησης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 

2005.). 

Σε συστήματα συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ ο 

ηλεκτρισμός που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια 

χρησιμοποιείται για την κάλυψη μέρους των ηλεκτρικών αναγκών 

του ξενοδοχείου( Ψαρράς Ι., Πατλιτζιάνας Κ., “Διαχείριση Ενέργειας 

και Περιβαλλοντική Πολιτική" Σημειώσεις, Εργαστήριο Συστημάτων 

Αποφάσεων και Διοίκησης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 

2005.). Τα αυτόνομα συστήματα αποτελούνται από φωτοβολταϊκά 

κύτταρα που μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες ηλεκτρισμού, 

σε απόμακρα και απομονωμένα μέρη χωρίς ηλεκτροδότηση. Η 

λειτουργία και η συντήρηση τέτοιων συστημάτων ελάχιστα 

επιβαρύνουν οικονομικά τον χρήστη. 

Ποιοτικές απαιτήσεις για τα φωτοβολταϊκά: 

Το απαιτούμενο πρότυπο για τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά 

συστήματα στην Ευρωπαϊκή αγορά είναι το Photovoltaic Module Test 

Specification, IEC 61215. Επιπλέον, οι κατασκευαστές μπορούν να 

υιοθετήσουν το TaVIsolationSafetyClassIIstandard, το 

SaltSprayTestAccordingtoIEC 68-2-11 (testKa) και το πιστοποιητικό 
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CE( Ψαρράς Ι., Πατλιτζιάνας Κ., “Διαχείριση Ενέργειας και 

Περιβαλλοντική Πολιτική" Σημειώσεις, Εργαστήριο Συστημάτων 

Αποφάσεων και Διοίκησης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 

2005.). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Εικόνα 36: Πρότυπο φωτοβολταϊκό Συστήμα) 

 

  



 

62 
 

Πλεονεκτήματα των φωτοβολταϊκών συστημάτων: 

 

 Αξιοπιστία: Οι περισσότερες κατασκευαστές φωτοβολταϊκών 

πωλούν μονάδες με 20 χρόνια εγγύηση λειτουργίας. Η διάρκεια 

ζωής των μονάδων είναι ακόμα μεγαλύτερη αν και μπορεί κάποια 

μείωση στην απόδοση τους να επέλθει μετά τις δύο πρώτες 

δεκαετίες εξαιτίας της υπερβολικής έκθεσης στην ηλιακή 

ακτινοβολία. 

 Εύρος εφαρμογών: τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να 

καλύψουν ενεργειακές απαιτήσεις σε ένα μεγάλο εύρος μεγεθών 

συστημάτων, για πολυάριθμους τύπους εφαρμογών, από μερικά 

kW μέχρι αρκετά kW. 

 Επέκταση: Η βασική εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού 

συστήματος μπορεί να είναι μικρή. Αυτό εξαρτάται από το 

επιθυμητό μέγεθος της συνολικής εγκατάστασης. Πάντως η 

φύση της τεχνολογίας των υπομονάδων επιτρέπει την επέκταση 

του συστήματος οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον. 

  Έλλειψη εκπομπών: Η παραγωγή ηλεκτρισμού με την χρήση 

φωτοβολταϊκής τεχνολογίας δεν συνεπάγεται εκπομπές ρύπων. 
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Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης: 

 Η έλλειψη κινούμενων μερών σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα 

ελαχιστοποιεί τις ανάγκες συντήρησης( Ψαρράς Ι., Πατλιτζιάνας Κ., 

“Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική" Σημειώσεις, 

Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, Σχολή 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 2005.). Στην περίπτωση των 

αυτόνομων συστημάτων η μπαταρία είναι το μόνο εξάρτημα το οποίο 

απαιτεί έλεγχο όσο αφορά τη στάθμη των ηλεκτρολυτών (ανάλογα 

με τον τύπο της μπαταρίας), το επίπεδο φόρτισης και την 

αντικατάσταση μετά από 5-10 χρόνια λειτουργίας ανάλογα με τη 

χρήση. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να πραγματοποιούνται τακτικοί 

έλεγχοι τους συστήματος, έτσι ώστε να αντικατασταθούν πιθανά 

σπασμένα τμήματα (εξαιτίας π.χ. βανδαλισμών). Ακόμη, οι έλεγχοι 

αυτοί εξασφαλίζουν ότι δεν θα δημιουργηθεί σκίαση από την 

ανάπτυξη φυτών ή άλλων αρνητικών για το σύστημα παραγόντων.  

Το συστηματικό πλύσιμο των πινέλων θα μπορούσε να αυξήσει 

την απόδοση τους συστήματος. 
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Περιβαλλοντικά οφέλη: 

Στην Ελλάδα η μέση ετήσια ηλιακή ακτινοβολία κυμαίνεται στα 
250 kWh/τ.μ.. Γι’ αυτό το λόγο ένα Φ/Β σύστημα του 1 kWp 
εγκατεστημένης ισχύος απαιτεί ένα πεδίο περίπου 1 τ.μ. και μπορεί 
να παράγει 100 kWh/έτος 

 

 

(Εικόνα 37: Συνολική μηνιαία ολική ηλιακή ακτινοβολία και μέση μηνιαία 
θερμοκρασία) 

 ( Ψαρράς Ι., Πατλιτζιάνας Κ., “Διαχείριση Ενέργειας και 
Περιβαλλοντική Πολιτική" Σημειώσεις, Εργαστήριο Συστημάτων 
Αποφάσεων και Διοίκησης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 
2005.).   
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3.1.7   Περιγραφή συστήματος Παθητικής ηλιακής ενέργειας 

σε Φυτεμένο δώμα 

 
 

Η περιγραφή του φυτεμένου δώματος γίνεται καλύτερα 

αντιληπτή με την εικόνα από τις φυτεμένες οροφές που 
αποτελούνται από ένα στρώμα βλάστησης το οποίο αναπτύσσεται σε 

ένα ειδικά διαμορφωμένο επίπεδο, συνήθως επάνω σε μία επίπεδα 
κατασκευασμένη οροφή. 

 
(Εικόνα 38:Φυτεμένο δώμα σε μία επίπεδη κατασκευασμένη οροφή) 

 
 

Το φυτεμένο δώμα προσφέρει μια πληθώρα λειτουργιών όπως 
( Ψαρράς Ι., Πατλιτζιάνας Κ., “Διαχείριση Ενέργειας και 
Περιβαλλοντική Πολιτική" Σημειώσεις, Εργαστήριο Συστημάτων 
Αποφάσεων και Διοίκησης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 
2005.): 
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α) εξασφαλίζει έναν ιδιωτικό κήπο στα δωμάτια του κτιρίου  

β) ελέγχει την ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας που 

προσπίπτει στην οροφή, 

γ) δρα ως θερμική και ακουστική μόνωση για το κτίριο, 

 
δ) διατηρεί στην εσωτερική θερμοκρασία του κτιρίου σταθερή 

Τους ζεστούς μήνες του χρόνου, τα φυτεμένα δώματα δρουν 
κυρίως ως ένα μέσο θερμικής μόνωσης ( Ψαρράς Ι., Πατλιτζιάνας Κ., 
“Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική" Σημειώσεις, 
Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, Σχολή 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 2005.).   

. Αυτό συμβαίνει διότι το υπόστρωμα αποθηκεύει τη θερμότητα 

και αυξάνει τη θερμική αδράνεια του κτιρίου. Τους ψυχρούς μήνες 

του χρόνου το στρώμα βλάστησης μπορεί να συμβάλλει στην 

διατήρηση της θερμοκρασίας ενός κτιρίου κατά τη διάρκεια της 

ημέρας αλλά και στην μεταφορά θερμότητας προς το περιβάλλον τις 

βραδινές ώρες. 
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(Εικόνα 39:Φυτεμένο δώμα ως ένα μέσο θερμικής μόνωσης) 

 

Στις εντατικές φυτεμένες οροφές μπορούν να αναπτυχθούν 

δέντρα, γρασίδι ή και άλλα φυτά που απαιτούν εντατική φροντίδα. 

Τυπικά, το υπόστρωμα περιέχει χώμα πάχους 200mm ή και 

περισσότερο και ένα σύστημα αυτόματου ποτίσματος. Γι’ αυτό το 

λόγο υπάρχει ανάγκη για ιδιαίτερη υποστήριξη της κατασκευής. 
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(Εικόνα 40:Εντατικό Φυτεμένο δώμα σε μία νέα κατασκευή) 

 Έτσι προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι εντατικές φυτεμένες οροφές δεν θα 
πρέπει να τοποθετούνται σε υπάρχοντα κτίρια αλλά σε καινούριες 
κατασκευές  (Ψαρράς Ι., Πατλιτζιάνας Κ., “Διαχείριση Ενέργειας και 
Περιβαλλοντική Πολιτική" Σημειώσεις, Εργαστήριο Συστημάτων 
Αποφάσεων και Διοίκησης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 
2005.).   

. 

Περιβαλλοντικά οφέλη : 

Τα φυτεμένα δώματα μπορούν να διασφαλίσουν οπτικά και 

τεχνικά οφέλη ειδικότερα στα κτίρια του ξενοδοχειακού τομέα. Τα 

οφέλη περιλαμβάνουν την βελτιωμένη οπτική εικόνα του 

ξενοδοχείου, τα χαμηλά κόστη συντήρησης για τα υλικά οροφής 

χάρη στη μεγάλη διάρκεια τους (προστασία από την ηλιακή 

ακτινοβολία), συνεισφορά στις σταθερές εσωτερικές θερμοκρασίες 

κατά τη διάρκεια του έτους και σταθερές θερμοκρασίες επιφανειών 
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χάρη στις χαμηλές θερμοκρασιακές διακυμάνσεις της οροφής. 

Επίσης, η χρήση των παθητικών ηλιακών συστημάτων στα 

ξενοδοχεία θα ενισχύσει την «πράσινη» εικόνα τους στο ευρύ κοινό 

καθώς και την εικόνα της κοινωνικής ευαισθησίας τους και έτσι θα 

αυξήσει την αγοραστική τους αξία.  

Αυτό επίσης μπορεί να συμβάλλει στην ένταξη ενός 

ξενοδοχείου σε ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. 

EMAS, ISO 14000, Πράσινες σημαίες). 

Παράδειγμα φυτεμένης οροφής αποτελεί το ξενοδοχείο 
HOTELNIKOPOLIS της Θεσσαλονίκης η οποία χρησιμοποιείται και ως 
κήπος. Η φυτεμένη οροφή προφυλάσσει το κτίριο από την 
υπερθέρμανση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ( Ψαρράς Ι., 
Πατλιτζιάνας Κ., “Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική" 
Σημειώσεις, Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, 
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 2005.).   

 
(Εικόνα 41: Φυτεμένης οροφής του ξενοδοχείου Νικόπολις) 
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Τα κύρια στρώματα της φυτεμένης οροφής τους ξενοδοχείου 
Nikopolis στα Ανατολικά της Θεσσαλονίκης είναι: 

- Βλάστηση 

- Υπόστρωμα (άργιλος) 

- Πέτρες 

- Στεγανοποιητικό στρώμα 

- Κατασκευαστική δομή της οροφής 

 

3.1.8      Περιγραφή συστήματος Ηλιακής θερμικής ενέργειας 

σε Ηλιακό κλιματισμό 

 

 

Τα εμπορικά συστήματα ηλιακού κλιματισμού χρησιμοποιούν 

συνήθως τεχνολογίες απορρόφησης και προσρόφησης για ψύξη ( 

Ψαρράς Ι., Πατλιτζιάνας Κ., “Διαχείριση Ενέργειας και 

Περιβαλλοντική Πολιτική" Σημειώσεις, Εργαστήριο Συστημάτων 

Αποφάσεων και Διοίκησης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 

2005.). Οι τεχνολογίες αυτές αποτελούνται από ψύκτες, οι οποίοι 

χρησιμοποιούν ζεστό νερό θερμοκρασίας από 70°C ως 110°C για την 

παραγωγή κρύου νερού (7-10°C) που χρησιμοποιείται για τον 

κλιματισμό του κτιρίου. Ηλιακοί συλλέκτες υψηλής απόδοσης 

μπορούν να τροφοδοτήσουν με ζεστό νερό προσαγωγής τον ψύκτη 

(Εικόνα 42). Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το ζεστό νερό 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον κλιματισμό του κτιρίου αλλά και 

για την εξασφάλιση του ζεστού νερού χρήσης που χρειάζεται το 

ξενοδοχείο. Τους χειμερινούς μήνες το ζεστό νερό μπορεί να 

εξασφαλίσει τη θέρμανση του κτιρίου καθώς επίσης και τις ανάγκες 

για ζεστό νερό χρήσης. 
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(Εικόνα 42: Ψύκτης απορρόφησης ισχύος) 
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3.1.9     Περιγραφή συστήματος βελτίωσης συνθηκών 

Φωτισμού: Αίθρια 

 

 

Η φωτεινότητα των εσωτερικών χώρων ενός κτιρίου αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα καλού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού ( Ψαρράς 

Ι., Πατλιτζιάνας Κ., “Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική 

Πολιτική" Σημειώσεις, Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και 

Διοίκησης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 2005.).   

 

 Για το λόγο αυτό, οι ιδιοκτήτες των ανεγειρόμενων 

ξενοδοχείων πρέπει να εξετάζουν την κατασκευή των αίθριων από τα 

αρχικά κιόλας στάδια της μελέτης. Το αίθριο (Εικόνα 43) συμβάλλει 

σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας εξασφαλίζοντας φυσικό 

φωτισμό. Η γεωμετρική διάταξη του αιθρίου επηρεάζει την ποσότητα 

της άμεσης ακτινοβολίας που φτάνει σε αυτό. 

Εκτός από την γεωμετρία των αιθρίων, η ποσότητα του φωτός που 

εισέρχεται στο χώρο εξαρτάται επίσης από: 

 Την κατασκευή της οροφής 

 Την μεταδοτικότητα του γυαλιού 

 Τα σκίαστρα 

Οιιδιότητες των γυάλινων ορόφων οπτικές και θερμικές έχουν 

βελτιωθεί σημαντικά. Οι οπτικές ιδιότητες του γυαλιού επηρεάζουν 

την ποιότητα του φωτός και το ποσοστό εξοικονόμησης τεχνητού 

φωτισμού ενώ οι θερμικές ιδιότητες επηρεάζουν τα ψυκτικά φορτία ( 

Ψαρράς Ι., Πατλιτζιάνας Κ., “Διαχείριση Ενέργειας και 

Περιβαλλοντική Πολιτική" Σημειώσεις, Εργαστήριο Συστημάτων 

Αποφάσεων και Διοίκησης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
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Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 

2005.). Οι δύο κύριοι τύποι του γυαλιού που χρησιμοποιούνται για 

τα αίθρια είναι τα διαφανή και ημιδιαφανή. Το διαφανές γυαλί 

εξασφαλίζει την ορατότητα του ουρανού ενώ το ημιδιαφανές δεν 

επιτρέπει την άμεση θέα του. Τα υλικά με υψηλή διάχυση έχουν 

μικρότερο επίπεδο εκπομπής φωτός και μπορούν να μειώσουν τα 

επίπεδα φωτός σε συνθήκες συννεφιάς. Ο σχεδιασμός των τοίχων 

του αιθρίου επηρεάζει την κατανομή της εισερχόμενης ακτινοβολίας. 

Οι τοίχοι που καλύπτονται από ένα αντανακλαστικό υλικό 

προσδίδουν περισσότερο φως στο κτίριο.  

Επίσης, η αντανακλαστικότητα του πατώματος του αιθρίου θα 

επηρεάσει τα επίπεδα φωτός στα πρώτα πατώματα. Οι χρωματισμοί 

εξασφαλίζουν το μέγιστο ποσό του ανακλώμενος φωτός.  

 

(Εικόνα 43:Αίθριοςεσωτερικός χώρος ξενοδοχείου Νικόπολις) 
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Περιβαλλοντικά οφέλη: 

- Η σωστή χρήση των αιθρίων και των σκιάστρων στα ξενοδοχεία 

μπορεί να μειώσει την θερμότητα και κατά συνέπεια τα ψυκτικά 

φορτία καθώς και το απαιτούμενο ποσό τεχνητού φωτισμού. Αυτό 

οδηγεί στη μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου και ηλεκτρικού 

ρεύματος όπως και στη μείωση εκπομπών CO2. 

- Η χρήση των παθητικών ηλιακών συστημάτων στα ξενοδοχεία θα 

ενισχύσει την «πράσινη» εικόνα τους στο ευρύ κοινό, καθώς και 

της εικόνα της κοινωνικής τους ευαισθησίας αυξάνοντας έτσι την 

αγοραστική τους αξία. Επίσης, μπορεί να συμβάλλει στην ένταξη 

ενός ξενοδοχείου σε προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

(π.χ. EMAS, ISO 14000, Πράσινες σημαίες). 

- Χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης και εξοικονόμησης 

ενέργειας για το φωτισμό των εγκαταστάσεων (δωμάτια, 

εσωτερικοί κοινόχρηστοι χώροι, γραφεία, εξωτερικοί χώροι) 

- Λειτουργία αισθητήρων ανίχνευσης κίνησης, χρονομετριών ή 

φωτοκύτταρων προκειμένου για τη ρύθμιση του χρόνου 

φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων 

- Χρήση ειδικών καρτών (keycard) για τον έλεγχο του φωτισμού. 

Σε περίπτωση που το ξενοδοχείο παρέχει υπόγειο χώρο στάθμευσης 

προτείνεται αλλαγή των φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες τύπου 

ETIT (EnvironmentalTubein Tube) 

 

 

(Εικόνα 44:Λαμπτήρες τύπου ΕΤΙΤ) 
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 Με βάση μια μελέτη που διεξήχθη από την EUCATSAστα 

ξενοδοχείατης Θεσσαλονίκης, διενήργησε μετρήσεις κατανάλωσης 

ενεργείας σε χώρους εργασίας, κυρίως υπόγειους και χώρους 

υπόγειας στάθμευσης και τα αποτελέσματα της απλής 

αντικατάστασης υφιστάμενων λαμπτήρων φθορισμού με λαμπτήρες 

τύπου ΕΤΙΤ, ήταν τα εξής: 

 

- Μείωση κατανάλωσης ρεύματος κατά 47%. Αρχική κατανάλωση 

τεσσάρων λαμπτήρων σε υπόγειο γραφείο μετρήθηκε σε 161W 

(με παροχή 228 V). Με την εγκατάσταση τεσσάρων φωτιστικών 

σωμάτων τύπου ETIT η κατανάλωση μειώθηκε στα 86 W. 

- Λειτουργία σε χαμηλή θερμοκρασία. Εξάλειψη θερμικών 

εκπομπών που έχει ως αποτέλεσμα τη θερμική γήρανση 

πλαστικών φωτιστικών σωμάτων. Τα πλαστικά μέρη από 

υφιστάμενα φωτιστικά σώματα είχαν υποστεί σκλήρυνση μα 

αποτέλεσμα να υπόκεινται σε θραύση μόλις ασκούταν σε αυτά 

εξωτερικές δυνάμεις (π.χ. για την αντικατάσταση λαμπτήρων). 

- Ενσωματωμένη ασφάλεια υπέρτασης, υπερθέρμανσης στο 

ηλεκτρονικό κύκλωμα της λάμπας. 

- Λειτουργία σε υψηλή συχνότητα (άνω των 50 KHz) με 

αποτέλεσμα την εξαφάνιση του φαινομένου στροβοσκοπίου 

(flickering), την ομοιομορφία φωτισμού και μείωση της 

«κούρασης» του ματιού. 

- Άμεσο άναμμα λαμπτήρα, δίχως άναψε-σβήσε και θόρυβο του  

 πυκνωτή starter. 
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- Αθόρυβη λειτουργία. 

- Συλλογή και ανακύκλωση λαμπτήρων από τον κατασκευαστή. 

Μείωση περιβαλλοντικής ρύπανσης. 

Η εγκατάσταση λαμπτήρων τύπου ΕΤΙΤ, ελαχιστοποιείται επίσης η 

θερμική κόπωση των πλαστικών φωτιστικών σωμάτων που σε 

πολλές περιπτώσεις είναι σπασμένα και αυξάνουν τον κίνδυνο 

ηλεκτροπληξίας ή βραχυκυκλώματος. 

 

3.1.10      Περιγραφή Αρχιτεκτονικός σχεδιασμού φωτισμού 

Ο ρόλος του αρχιτέκτονα φωτισμού δεν είναι τόσο αναγκαίος 

αλλά είναι ταυτόχρονα δύσκολος ( Ψαρράς Ι., Πατλιτζιάνας Κ., 

“Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική" Σημειώσεις, 

Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, Σχολή 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 2005.).  Και αυτό γιατί καλείται να 

ξεφύγει από την απλή ποσοτική προσέγγιση του φωτισμού που 

βασίζεται στον αριθμό των αναγκαίων lux για μια δραστηριότητα και 

να προχωρήσει στη δημιουργία μοναδικών και αυθεντικών 

ατμοσφαιρών με φαντασία και ταλέντο και πάντοτε σε αρμονική 

συνύπαρξη με την αρχιτεκτονική και την εσωτερική διακόσμηση του 

κτιρίου. Βέβαια σε μια ενεργειακά ευαίσθητη, οικονομικά 

επιφυλακτική και οικολογικά αφυπνισμένη χρονική στιγμή, η 

δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας χωρίς την ανάλογη 

τεχνικοοικονομική μελέτη ενεργειακής απόδοσης της εγκατάστασης 

φωτισμού δεν αποτελεί πλέον βιώσιμη επιλογή. 
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Ο επιθυμητός αρχιτεκτονικός φωτισμός λειτουργεί πάντα 

αρμονικά με την αρχιτεκτονική και εσωτερική διακόσμηση του 

χώρου όπως αυτές μεταμορφώνονται στη διάρκεια του 24-ωρου.  

(Εικόνα 45:Πρότυποςαρχιτεκτονικός φωτισμός) 

Τις πρωινές ώρες θέλουμε τα πράγματα να είναι ζωηρά και 

γεμάτα ενέργεια ενώ το βράδυ επιθυμούμε ένα πιο χαλαρό 

περιβάλλον. Έτσι ενώ ο χώρος παραμένει ο ίδιος αυτό που αλλάζει 

είναι η χρήση του και κατ’ επέκταση η ατμόσφαιρα του. Και ο 

φωτισμός είναι ο πλέον σημαντικός παράγοντας για τη δημιουργία 

της ατμόσφαιρας αυτής ( Ψαρράς Ι., Πατλιτζιάνας Κ., “Διαχείριση 

Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική" Σημειώσεις, Εργαστήριο 

Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, Σχολή Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο, Αθήνα 2005.).   
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Ο σωστός τεχνητός φωτισμός και η εξοικονόμηση ενέργειας σε 

κάθε περίπτωση είναι το ζητούμενο, αλλά δεν θα πρέπει να γίνεται 

τυχαία αλλά στα πλαίσια μιας επαγγελματικής μελέτης. Τα σύγχρονα 

ξενοδοχεία με τις αυξημένες απαιτήσεις τους για περισσότερη άνεση 

και ασφάλεια, παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών και ορθολογική 

διαχείριση της διαθέσιμης ενέργειας, αυξάνουν σημαντικά την 

πολυπλοκότητα και το κόστος των συμβατικών εγκαταστάσεων που 

θα προσπαθούσαν να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις αυτές. 

(Εικόνα 46:Τεχνητός φωτισμός σύγχρονου Ξενοδοχείου) 

Για να επισημανθεί η αξία της εξοικονόμησης ενέργειας στο 

φωτισμό αρκεί να τονίσουμε ότι στο κύκλο ζωής μιας τυπικής 

εγκατάστασης φωτισμού το 3% των εξόδων αποτελούν το κόστος 

της αρχικής επένδυσης ενώ το κόστος της καταναλισκόμενης 

ενέργειας αποτελεί το 86%. Για να είναι επομένως ο σχεδιασμός του 

φωτισμού αποτελεσματικός θα πρέπει να εκπληρώνονται όχι μόνο οι 

απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός ποιοτικού χώρου που έχει θετική 

επίπτωση στη ψυχολογική κατάσταση όσων φιλοξενούνται σε αυτόν, 

αλλά και η εγκατάσταση θα πρέπει να καταναλώνει την ελάχιστη 
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δυνατή ηλεκτρική ενέργεια για την επίτευξη μια συγκεκριμένης 

στάθμης φωτισμού. 

 

3.1.11     Μείωση ηλεκτρικής ενέργειας -Σύστημα Power Star 

To σύστημα Power Star είναι ένας ειδικής κατασκευής 

μετασχηματιστής χαμηλής τάσης (415 V) που έχει την ικανότητα να 

μειώνει την τάση ακόμη περισσότερο (380-390 V) ( Ψαρράς Ι., 

Πατλιτζιάνας Κ., “Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική" 

Σημειώσεις, Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, 

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 2005.).  . Επιπλέον 

σταθεροποιεί την τάση παρεχόμενου ρεύματος σύμφωνα με τις 

ανάγκες του πελάτη και έτσι μειώνει την κατανάλωση ενέργειας 

(kWh).Κάθε Power Star είναι ειδικά κατασκευασμένο για το 

συγκεκριμένο πελάτη και τις απαιτήσεις της εγκατάστασης του. Στην 

Ευρώπη παρουσιάζεται ως το πιο αποτελεσματικό σύστημα με 

απόδοση 99,91%. Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα του είναι το 

real-time-monitoring, με το οποίο ο χρήστης μπορεί να 

παρακολουθεί την εγκατάσταση και να επεξεργάζεται τα δεδομένα. 
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(Εικόνα 47:Μετασχηματιστής χαμηλής τάσης (415 V)Energy Management Systems) 

Η EMS (Energy Management Systems), είναι η 

κατασκευάστρια εταιρεία του καινοτόμου συστήματος 

εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας Power Star. 

 

Σύμφωνα με τις μετρήσεις που 

έγιναν το σύστημα PowerStar πέτυχε 

εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας 

12,3 %. 

 



 

81 
 

Συνοψίζοντας το Power Star προσφέρει : 

 Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας έως και 26,1%. 

 

 Εξάλειψη των αρμονικών τάσης και έντασης, επομένως και του 

συντελεστή παραμόρφωσης, έως και 90%. Η αρμονική 

παραμόρφωση είναι παράγωγο κυρίως των υψηλής απόδοσης 

λαμπτήρων φωτισμού, των ηλεκτρονικών συσκευών όπως 

υπολογιστές, τηλεοράσεις, περιφερειακά μηχανήματα και των 

κινητήρων ρυθμιζόμενων στροφών (VSD). Επιδρά δυσμενώς 

σε ευρείας κλίμακας στοιχείων του συστήματος όπως στους 

πυκνωτές, στους μετασχηματιστές και στους κινητήρες, 

προκαλώντας υπερθέρμανση, υπερφόρτωση και επιπρόσθετες 

απώλειες. 

 
 

 

 Βελτίωση του συντελεστή ισχύος έως και 20% με αποτέλεσμα 

μικρότερο απαιτούμενο από την εγκατάσταση ρεύμα. 

 

 Αύξηση του συντελεστή απόδοσης των ηλεκτρικών κινητήρων 

και της συνολικής ικανότητας της εγκατάστασης. 

 

 

 Μείωση και σταθεροποίηση της τάσης εξαλείφοντας τις 

δυσλειτουργίες που παρατηρούνται λόγω του φαινομένου των 

έντονων διακυμάνσεων τάσης. 

 

 Αύξηση της διάρκειας ζωής και μείωση του κόστους 

συντήρησης και αντικατάστασης των ηλεκτρονικών συσκευών, 

συστημάτων κλιματισμού, κινητήρων και λαμπτήρων. 

 

 

 Προώθηση της εξοικονόμησης και της ορθολογικής χρήσης της 
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ενέργειας και συνεισφορά στη μείωση της παραγωγής 

εναέριων ρύπων και τη προστασία του περιβάλλοντος. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

   Η σημαντική ανάλυση της υπάρχουσας μελέτης, μας επιτρέπει 

να κατανοήσουμε, την ανάπτυξη επιστημονικών μεθόδων, τεχνικών 

και τεχνολογιών που αφενός εξασφαλίζουν βέλτιστο εσωτερικό 

περιβάλλον καθώς και την μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας. 

Οι τεχνικές αυτές που κατά βάση κάνουν χρήση ηλιακής ενέργειας 

καθώς και των άλλων πηγών του περιβάλλοντος έχουν ήδη αποδείξει 

σε πρακτικό επίπεδο ότι είναι ιδιαίτερα αποδοτικές τόσο ποιοτικά όσο 

και ποσοτικά. 

   Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην αποτύπωση των 

ενεργειακών προβλημάτων και ελλείψεων που αφορούν τα κτίρια 

του τριτογενή τομέα στις μέρες μας. Παράλληλα όμως παραθέτει 

καίριες ενεργειακές λύσεις ,οι οποίες συντελούν σε ένα φιλικό 

οικολογικό περιβάλλον, με βασικό γνώμονα την εξοικονόμηση 

ενέργειας και το χαμηλότερο οικονομικό κόστος για τις 

ξενοδοχειακές μονάδες. 

  Ο γενικός γνώμονας , που πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα 

ξενοδοχεία για να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας, είναι κατά 

σειρά προτεραιότητας : η τοποθέτηση διπλών υαλοπινάκων , η 

μόνωση δώματος και τοιχοποιιών, η λήψη μέτρων  δροσισμού και 

σκιασμού και η εφαρμογή τεχνητού φωτισμού υψηλής απόδοσης. 
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   Πέραν όμως του γενικού αυτού κανόνα ,παρεμβάσεις στα 

ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα ,όπως αντικατάσταση παλαιών 

λεβήτων-καυστήρων με νέους υψηλής ενεργειακής απόδοσης, 

αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών με νέες συσκευές υψηλής 

ενεργειακής κλάσης, εγκατάσταση συστημάτων μηχανικού αερισμού 

καθώς και ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου κ.α. βελτιώνουν 

περαιτέρω την ενεργειακή συμπεριφορά του εκάστοτε ξενοδοχείου 

και κατ’ επέκταση τη μείωση . 

   Τέλος, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στους 

κατάλληλους χώρους, τα οποία μπορούν να αποτελούν ταυτόχρονα 

ενεργά στοιχεία με την ηλεκτροπαραγωγή αλλά και παθητικά 

στοιχεία (είτε για σκίαση, είτε για ενίσχυση του αερισμού των 

εσωτερικών χώρων),συντελεί στη μείωση της ενεργειακής 

κατανάλωσης του κτιρίου. 

  Πλην του ενεργειακού σχεδιασμού, την εφαρμογή ενεργειακών 

συστημάτων (ενεργητικών και παθητικών) και τη σωστή επιλογή και 

διαστασιολόγηση των επιμέρους στοιχείων των συστημάτων, η 

συμπεριφορά του χρήστη είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για την 

επιτυχή λειτουργία και την ενεργειακή διαχείριση του χώρου. Ο 

χρήστης καθορίζει το προφίλ της ενεργειακής κατανάλωσης και με 

τον καθημερινό τρόπο ζωής και δράσης του διαμορφώνει το 

κατάλληλο περιβάλλον για την ενεργειακή συμπεριφορά του 

ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Ο απλός χρήστης όμως δεν έχει 

γνώση για τα θέματα που αφορούν την διαχείριση της ενέργειας. 

Είναι επομένως προφανές ότι πρέπει να ενημερωθεί και να 

ευαισθητοποιηθεί πάνω σε θέματα ενέργειας, ώστε να υποβοηθά και 

κυρίως να μην ακυρώνει την υπερλειτουργία των ενεργειακών 

συστημάτων. 
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