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World Net Electricity Generation by Fuel (trillion kilowatt-hours) 
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Κτήριο ολιστικής ενεργειακής κάλυψης 

Βιοκλιματική σχεδίαση (εξοικονόμηση ενέργειας 52%), Φωτοβολταϊκά 

(21.4 kW), Ηλιακοί θερμικοί συλλέκτες (156 m2), Βιοντήζελ (5000 l/y), 

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (30 m μήκος, 2 m βάθος)  

2020: κτήρια μηδενικών εκπομπών CO2 



Παράδειγμα κτηρίου μηδενικών 

εκπομπών CO2 

Le Soleil,  

The net zero 
energy triplex, 
Montreal 



Χαρακτηριστικό παράδειγμα βιοκλιματικής κατοικίας που 
συνδυάζει μικρές ανεμογεννήτριες με φωτοβολταϊκά 









Κτήριο μηδενικών εκπομπών CO2 σχεδιασμένο από Zaha Hadid 



Pearl River Tower, zero energy building by Skidmore, Owings & Merrill 
(SOM) Guangzhou, China 



Δημόσια κτήρια και μεγάλα κτήρια 
 
•Κτήρια εκπαίδευσης, σχολεία, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΙΕΚ 
 

•Κτήρια δημόσιων υπηρεσιών, δημαρχεία, δημοτικά κτήρια 
 

•Νοσοκομεία, κέντρα υγείας 
 

•Αθλητικά κτήρια, στάδια, γήπεδα, γυμναστήρια 
 

•Ξενοδοχεία,  φοιτητικές εστίες, ξενώνες, οικοτροφεία, ιδρύματα 
 

•Κτήρια γραφείων, εμπορικά κέντρα, κτήρια διασκέδασης και αναψυχής 
 

•Βιομηχανικά και αγροτικά κτήρια, θερμοκήπια, ξηραντήρια, αποθήκες 
 

•Κτήρια πολιτισμού, μουσεία, θέατρα, χώροι εκδηλώσεων, εκθέσεων 

 

 



  ~ 250 TWh (250 δις kWh) /έτος 

50 TWh ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ - 200 TWh ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ (1:4)  
   

Κτηριακός τομέας 40%       

Βιομηχανία/αγρ.   30%      

Μεταφορές        30%           

 

 
 BIOMHXANIA/ΑΓΡΟ 

 

  ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ:  ~25TWh 

  ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ:     ~50TWh   

 1:2  

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ/ΞΕΝΟΔ/ΝΟΣΟΚ/ΑΘΛ 
 

 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ:  ~20 TWh  

 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ:     ~80 TWh  

                      1:4 

Ελλάδα και Ενέργεια 

ΚΤΗΡΙΑ 

ΖΝΧ   10%     

ΘΕΡΜ ΧΩΡΩΝ 58% 

ΨΥΞΗ ΧΩΡΩΝ   8% 

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ  12% 

ΗΛΕΚΤΡ/ΦΩΤΙΣΜ        12% 

ΚΤΗΡΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ



Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική 

•φυσικός φωτισμός και αερισμός  

•ηλιακό κέρδος και σκίαση 

•παθητική θέρμανση και δροσισμός 
 

Στόχος για το 2020:  

20% εξοικονόμηση ενέργειας στα 

νέα κτήρια 

 

Συμβολή του 

KENAK 
Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας για:  
 

ζεστό νερό οικιακής χρήσης 

θέρμανση και ψύξη χώρων                

φωτισμός και άλλες ηλεκτρικές 

ανάγκες 



  Από το 2010 και μετά παρατηρείται μείωση 
της κατανάλωσης ενέργειας στη χώρα μας, ως 

συνέπεια της κρίσης και αν αυτή η μείωση 
συνεχιστεί, το 2020 πιθανόν η συνολική ετήσια 
κατανάλωση ενέργειας να φτάσει στο επίπεδο 

που ήταν πριν το 1990.  



Αν παράλληλα με την 
«βίαιη» ενεργειακή μείωση 
λόγω της κρίσης επιδιωχθεί 
και μεθοδευμένη 
εξοικονόμηση ενέργειας 
κατά 20% (για «εναρμόνιση» 
με τον στόχο 20-20-20 για το 
2020) και εφαρμοστεί για μια 
30ετία, δηλαδή μέχρι το 
2050, τότε η πρωτογενής 
ενέργεια που θα 
εξοικονομηθεί ισοδυναμεί 
με την ενέργεια του 
πετρελαίου που 
πιθανολογείται στα 
κοιτάσματα του Ιονίου  



Απλουστευτικά, η επένδυση για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια 
«αντιστοιχεί» σε 1000 € ανά κάτοικο (δηλ. περί τα 10 δις €), αλλά 
χρειάζονται επιπλέον και φορολογικές ελαφρύνσεις, με γνώμονα την 
«περιβαλλοντική ευαισθησία» και «ενεργειακή οικονομία».  



Με αφετηρία το 2020 πρέπει να σχεδιαστεί και η 
ενεργειακή απεξάρτηση της χώρας για το 2050, με 
προοπτική το εθνικό ενεργειακό προφίλ να βασίζεται στην 
εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση ενέργειας, στη 
μεγιστοποίηση της χρήσης ΑΠΕ και στην ελαχιστοποίηση 
του λιγνίτη, ενώ  σημαντικό μέρος του πετρελαίου και 
φυσικού αερίου να καλύπτεται από εθνικά κοιτάσματα  



Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας 

 

2013:   4.000 MW  
 

2020: 12.000 MW 

           (ή 12 GW) 

ΣΤΟΧΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟ 

2020 

 

20-20-20 



Share of renewables in gross final energy consumption, 2009  



Proportion of electricity generated from 

renewable sources, 2009 (% of gross 

electricity consumption) 



Wind Turbines 
Greece: 2.000 MW, Europe: 94.000 MW 

* 



           PV installed Power 

Photovoltaics 
Greece: 1000 MW- Europe: 50.000 MW  
World  67.500 MW 



ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Τα ηλιακά θερμικά συστήματα 
μετατρέπουν την ηλιακή 
ακτινοβολία σε θερμότητα, η 
οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
απ’ευθείας  (ζεστό νερό, ζεστός 
αέρας, κλπ) ή να αξιοποιηθεί 
ενεργειακά μέσω άλλης 
μετατροπής  (ψύξη, αφαλάτωση, 
παραγωγή έργου και ηλεκτρισμού) 



Θερμικά ηλιακά συστήματα    

Κάθε m2  θερμικού ηλιακού συλλέκτη ισοδυναμεί ανά έτος με: 

• εξοικονόμηση περίπου 50 λίτρων πετρελαίου 

• αποφυγή εκπομπής 500 κιλών CO2 από την καύση τους  

• φωτοσυνθετική λειτουργία 40 δέντρων για απορρόφηση CO2 

•και επιπλέον, αυξάνει την απασχόληση, παρέχοντας προστιθέμενη αξία 
στη χώρα μας πάνω από το 70% της οικονομικής αξίας του. 



 

 

 

 

 

 

 

Εγκατεστημένη ισχύς ηλιακών θερμικών συλλεκτών 
ανά κάτοικο  

Η Ελλάδα είναι τρίτη στον κόσμο με 4 εκατ. m2 



Στα κτήρια μπορούν να 
εφαρμοστούν εναλλακτικά   

(α) καυστήρες βιομάζας με pellets και 
να γίνει αποδοτικός συνδυασμός με 

ηλιακά θερμικά  

(β) γεωθερμικές αντλίες θερμότητας 
σε συνδυασμό με φωτοβολταϊκά 



Τα φωτοβολταϊκά έχουν ικανοποιητική εφαρμογή μέχρι 

τώρα, με εγκατάσταση περί τα  2000 MW, αλλά είναι 

κυρίως εισαγόμενα και τα λίγα εργοστάσια φβ στην 

Ελλάδα έχουν προβλήματα βιωσιμότητας με τη μείωση 

τιμών των εισαγόμενων φωτοβολταϊκών πλαισίων.  



Ως προς τους θερμικούς ηλιακούς συλλέκτες, 

χρησιμοποιούνται κυρίως οι θερμοσιφωνικού τύπου 

(ΘΗΣ) για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως 

(ΖΝΧ), με περίπου 4 εκατ. m2 συλλεκτών.  
 

Η άλλη διάταξη είναι τα Κεντρικά Θερμικά Ηλιακά 

Συστήματα (ΚΘΗΣ), με τους συλλέκτες να είναι 

ξεχωριστά από τη δεξαμενή αποθήκευσης νερού.  



Η διεύρυνση της παραγωγικής 
αυτής δύναμης είναι απαραίτητη, 
αλλά χρειάζονται και κάποιες 
ενισχύσεις από την πολιτεία. 

Η ελληνική 
βιομηχανία 
θερμικών 
ηλιακών 
συλλεκτών ήταν 
μέχρι πριν 20 
χρόνια 1η στην 
Ευρώπη, ενώ 
σήμερα είναι 3η 
μετά την 
Γερμανία και 
Αυστρία. 



Θερμικά Ηλιακά Συστήματα για ευρεία 
εφαρμογή τους, οδεύοντας προς το 2020 

Το 95% των θερμικών ηλιακών συλλεκτών στην Ελλάδα είναι 
θερμοσιφωνικού τύπου με επίπεδους συλλέκτες.  

Όμως, οι συσκευές αυτές δεν μπορούν να ανταποκριθούν πλέον 
ενεργειακά, λειτουργικά, οικονομικά και αισθητικά.  

Με το ΚΕΝΑΚ, γίνεται αναγκαίο το ΖΝΧ να καλύπτεται κατά 
τουλάχιστον 60% με ηλιακή ενέργεια 

#### 



Θερμικά Ηλιακά Συστήματα για ευρεία 
εφαρμογή τους, οδεύοντας προς το 2020 

Τα συστήματα αυτά είναι 4-6 m2 και 
200-300 λίτρων δοχείο αποθήκευσης 
για ΖΝΧ και 10-20 m2 και 500-1000 
λίτρα δοχείο αποθήκευσης για ΖΝΧ 
και υποβοήθηση θέρμανσης χώρων 



Στα ΚΘΗΣ η θέρμανση του νερού της 

δεξαμενής αποθήκευσης ΖΝΧ, γίνεται 

με βεβιασμένη κυκλοφορία και 

παρέχεται η δυνατότητα: 
 

•επιλογής του χώρου για τοποθέτηση 

της δεξαμενής θερμού νερού 
 

•χρήση βοηθητικής θέρμανσης του 

νερού μέσω σύνδεσης με τον λέβητα  

πετρελαίου ή φυσικού αερίου 
 

•αισθητική ένταξη των θερμικών 

ηλιακών συλλεκτών στην οροφή, ή σε 

άλλο μέρος της εξωτερικής επιφάνειας 

του κτηρίου 

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα για ευρεία 
εφαρμογή τους, οδεύοντας προς το 2020  



Το μεγαλύτερο μέρος του ηλεκτρισμού από ΑΠΕ στη χώρα 
μας καταναλώνεται για θέρμανση νερού, με την χρήση 
των ηλεκτρικών θερμοσιφώνων και επιβαρύνει επιπλέον 
με το τέλος ΑΠΕ τους λογαριασμούς της ΔΕΗ.  
 

Τα μέχρι τώρα 4 εκατ. m2 θερμικών συλλεκτών 
καλύπτουν το 1/3 περίπου των νοικοκυριών σε ΖΝΧ και 
είναι φανερό πως τα περιθώρια για αύξηση των ηλιακών 
συσκευών, μόνο για ΖΝΧ, είναι μεγάλα και θα δώσουν μια 
ουσιαστική ενεργειακά και οικονομικά λύση.  



Μια εγκατάσταση 10 εκατ. m2 ηλιακών συλλεκτών θα 
αναδείξει την Ελλάδα «παγκόσμια πρωταθλήτρια» 
 

 Οι ηλιακοί συλλέκτες και ειδικά τα Κεντρικά Συστήματα 
μπορούν να παρέχουν ακόμη θέρμανση/ψύξη+ζεστό 
νερό στις πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, αθλητικά κέντρα, 
βιομηχανία και αγροτικό τομέα.  

 

Στην Ελλάδα έγινε μια 
από τις πρώτες 

εγκαταστάσεις  σε 
βιομηχανία και ειδικά 

για ηλιακή ψύξη 



Όσον αφορά τα φβ, αναμένεται να 

διευρυνθεί η εφαρμογή τους στα 

κτήρια (με αποθήκευση  σε 

μπαταρίες  + σύνδεση με το δίκτυο), 

ιδιαίτερα αν αυξηθεί η τιμή της 

οικιακής kWh.  
 

Εκτιμάται πως παράλληλα με τις 

ενεργειακές παρεμβάσεις στα 

κτήρια, μια μικρή εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών και θερμικών 

συλλεκτών σε 3 εκατ. κατοικίες, 

αντιστοιχεί «αθροιστικά» στην 

κάλυψη όλων των ενεργειακών 

αναγκών των κτηρίων 



Vacuum Tube Solar Thermal Collector 



Εγκατάσταση ηλιακών συγκεντρωτικών συλλεκτών στην οροφή κτιρίου 



Εγκατάσταση ηλιακών συγκεντρωτικών συλλεκτών στην οροφή κτηρίου 



Τα φωτοβολταϊκά μπορούν να συμβάλουν στην 
κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών αθλητικών 
εγκαταστάσεων 



Εφαρμογή ΦΒ σε  βιομηχανικά κτίρια 



Hybrid Photovoltaic/Thermal – AIR solar collectors 





Ηλιακή εγκατάσταση σε πρόσοψη κτιρίων για θέρμανση νερού και αέρα 





 

Εγκατάσταση 
ειδικών 

ημιδιαπερατών 
φωτοβολταϊκών 

στην  οροφή 
κτηρίων  







ΦΒ ως 
στέγαστρο σε 
σιδηροδρομικό 

σταθμό στο 
Βερολίνο 



World Trade Center  BIWT in Bahrein Ενσωμάτωση φβ και α/γ στο κέντρο εμπορίου στο Μπαχρέϊν  



Kuala Lumbur buildings, designed by Precinct 4, Zero CO2 emission buildings 



Eco Architecture for Madrid, designed by Mansilla + Tunon Architects 



Minimum possible energy building plus rainwater harvesting system 







Φωτοβολταϊκά 

Χαρακτηριστική 
περίπτωση ενσωμάτωσης 

φωτοβολταϊκών στην 
πρόσοψη κτιρίου στον 

Ταύρο (Αθήνα) 



Συμβολή του Εργαστηρίου Ηλιακής Ενέργειας  

Στα 35 χρόνια λειτουργίας του 
έχουν αναπτυχθεί πολλά νέα  
συστήματα ηλιακής ενέργειας, τα 
οποία είναι κατάλληλα για 
ενσωμάτωση στα κτίρια, με πολύ 
καλή αισθητική και υψηλή 
ενεργειακή απολαβή.  



Ηλιακοί συλλέκτες και φωτοβολταϊκά  
με ενισχυτικά κάτοπτρα 



Χρήση ενισχυτικών ανακλαστήρων σε εγκατάσταση θερμικών συλλεκτών 
επί της οροφής κτηρίων 



Booster reflector 

Σχεδιαστική πρόταση για χρήση επίπεδων ανακλαστήρων σε 
εγκατάσταση θερμικών συλλεκτών, φβ ή υβριδικών φβ/θ επί 
της οροφής κτηρίων και φωτισμό εσωτερικού χώρου 



Σχεδιαστική πρόταση για χρήση επίπεδων ανακλαστήρων σε εγκατάσταση θερμικών 
συλλεκτών, φβ ή φβ/θ επί της οροφής κτηρίων και φωτισμό εσωτερικού χώρου 

Booster reflector 



CPC συλλέκτες επί 
οροφής κτηρίων 

Σχεδιαστική πρόταση για χρήση καμπύλων ανακλαστήρων CPC σε εγκατάσταση 
θερμικών συλλεκτών ή υβριδικών φβ/θ διατάξεων επί της οροφής κτηρίων 



Booster Diffuse Reflectors 

Χρήση διάχυτων ανακλαστήρων σε 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών επί της 
οροφής κτηρίων 



Ενσωμάτωση ηλιακών συλλεκτών, φωτοβολταϊκών και μικρών 
ανεμογεννητριών σε κτήριο εντός της πόλης 



Αρχιτεκτονικές σχεδιάσεις αποδοτικής 

εφαρμογής φβ σε κτίρια 



Φακοί Fresnel σε συνδυασμό με PV, PVT και θερμικούς απορροφητές 
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Το σύστημα φακών  Fresnel για 

έλεγχο του φωτισμού και της 

θερμοκρασίας εσωτερικών χώρων 



Χρήση φακών Fresnel για έλεγχο του φωτισμού και της 
θερμοκρασίας εσωτερικών χώρων κτηρίων  

Απορροφητές εκτός των εστιών 
για μεγιστοποίηση του φωτισμού 



Χρήση φακών Fresnel για έλεγχο του φωτισμού και της 
θερμοκρασίας εσωτερικών χώρων κτηρίων  

Απορροφητές επί των εστιών 
για μείωση του φωτισμού 



Φακοί Fresnel για τον ηλιακό έλεγχο των κτιρίων 



Το σύστημα φακών  Fresnel για έλεγχο του φωτισμού και της 

θερμοκρασίας δωματίων 



Καμπύλοι γραμμικοί φακοί Fresnel στα μπαλκόνια κτηρίων 



Χρωματιστοί συλλέκτες ICS και επίπεδοι στα μπαλκόνια  



Ενσωμάτωση ακίνητων κατόπτρων CPC σε μπαλκόνια κτιρίων με κινούμενο 
απορροφητή 



Η πρόταση των κατόπτρων CPC συνδυάζει την χρήση κατόπτρων στο ένα 
κτήριο και μετακινούμενο απορροφητή στο απέναντι κτήριο, όπου συγκλίνουν οι 

ανακλώμενες ηλιακές ακτίνες 

Πρόταση ενσωμάτωσης κατόπτρων και 
απορροφητών επί των κτηρίων 



 Συνοψίζοντας 
 

Ο κτηριακός τομέας είναι ο πιο ενεργοβόρος τομέας. Εκτός από 
τις κατοικίες, σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να γίνει 
και στα δημόσια κτήρια και στα μεγάλα κτήρια. 

Με την ευρεία χρήση των θερμικών ηλιακών συλλεκτών και των 
φωτοβολταϊκών, σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση ενέργειας 
και την αξιοποίηση και των άλλων ΑΠΕ, μπορεί να γίνει η 
ενεργειακή απεξάρτηση της χώρας μας το 2050.   

Για την επίτευξη του στόχου χρειάζεται η συμβολή της 
πολιτείας, σε συνέργεια με τους φορείς και τους μηχανικούς 
υλοποίησης των έργων και με την αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων των παν/μίων και άλλων ερευνητικών κέντρων. 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 

Ι. Τρυπαναγνωστόπουλος    yiantrip@physics.upatras.gr 


