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Forum Ενέργειας  

 

 Σε κάθε δραστηριότητα της κοινωνικής, 
οικονομικής, παραγωγικής ζωής  

    ενυπάρχει και η ενεργειακή συνιστώσα 

 

 Ανάγκη όπως προσδιοριστεί και εκτιμηθεί 

 



 

 Θεμελιώδηςαρχές της πολιτικής αυτής  
ανφέρονται στην Τετρακτύν 

 
1. Νοικοκύρεμα  ενεργειακής κατανάλωσης         

             ενεργειακών φορτίων -20% 
    και νέες τεχνολογίες: 

 
- Απόδοση συσκευών, ενεργειακοί 

λαμπτήρες, νέα αρχιτεκτονική κτιρίων: 
   Βιο-κλιματικά κτίρια και Κτίρια Μηδενικής 

Ενέργειας    
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2.  Ορθολογική Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων &  
                          Ορθολογική Διαχείριση Φορτίων 

 
                 Φ.Α.  , CxΗy,  C    +    Α.Π.Ε. 
    

        σε εθνικό και τοπικό επίπεδο  
        συνεισφορά από νέες τεχνολογίες 
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3. Διαχείριση όλων των διαθεσίμων ενεργειακών 

πόρων 

  …Σκουπίδια, Απόβλητα,  Καθαρισμός νερού και  

  Συμπαραγωγή   

 

4. Αντικατάσταση Συμβατικών Καυσίμων από 
Τεχνολογίες Α.Π.Ε.  και κυρίως 

    Εισαγωγή των τεχνολογιών Α.Π.Ε. σε κάθε 

ενεργειακή δραστηριότητα, Καινοτόμα Σχέδια 
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Forum Ενέργειας - ΤΕΙ Πάτρας 

    

   1. α. Μονώσεις, αντι-ανακλαστικές επιφάνειες, 

       β. Νανο-επιφανειακές στρώσεις σε τοίχους     

  κτιρίων, με ανακλαστικότητα της IR 

           (Μείωση θερμικών και ψυκτικών φορτίων) 
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γ. Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών σε 
υφιστάμενα κτίρια, ιδίως σε στέγες - οροφές – 
προσόψεις για κάλυψη των φορτίων πχ κατά 
60% ετησίως 

    με 40 m² συλλεκτών 

      

 Εξοικονόμηση υγρών καυσίμων άνω των 500 x 106 
lit/ετησίως ισότιμο σε € 

 Νέες θέσεις εργασίας σε κατασκευές , εγκατάσταση, 
συντήρηση 

 Εθνική Οικονομία 
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Μετατροπή των κτιριακών συγκροτημάτων του 
ΤΕΙ Πάτρας σε Ενεργειακά κτίρια ή Κτίρια 
Μηδενικής Ενέργειας,  (Zero Energy Buildings)  

      

 Ελαχιστοποίηση θερμικών / ψυκτικών φορτίων: 
μονώσεις, αντιανακλαστικές επιφάνειες , 
διακριτοποίηση και αυτοματισμός στα συστήματα 
θέρμανσης ανά αίθουσα με βάση τη φυσική παρουσία 

 

 Θερμικό κέρδος με ενσωμάτωση ηλιακών συλλεκτών 
στο κέλυφος των κτιρίων: παραγωγή ζεστού νερού 
χρήσης και θέρμανση χώρων (πρώτη εφαρμογή στις 
φοιτητικές εστίες)- καύψη ψυκτικων φορτίων με Ψύκτες 

απορρόφησης.  
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 Ηλεκτρικοί λαμπτήρες οικονομίας και διαχείριση 
ηλεκτρικών φορτίων στη βάση φυσικής 
παρουσίας 

 Ενσωμάτωση Φ/Β διατάξεων διαφόρων 
τεχνολογιών στις οροφές και στα ανοίγματα: 
Σταθερές Φ/Β διατάξεις,  ή περιστροφή περί 1 ή 
2 άξονες και συστήματα έξυπνης διαχείρισης 
των φορτίων.  

 

 Το έργο έχει προκηρυχθεί ήδη 3 φορές με 
διεθνή διαγωνισμό,  αλλά χωρίς αποτελέσματα. 
Εντός του Φεβρουαρίου θα προκηρυχθεί εκ 
νέου. 

 



 Διαχείριση αποβλήτων για Συμπαραγωγή με   
Υβριδικού τύπου συστήματα μέσω 

αποικοδόμησης  της Βιομάζας και 
Συγκεντρωτικά Ηλιακά Συστήματα (P.T.C.). 

 

 Πρόταση του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων 
Επιστημών του Aachen και του ΤΕΙ Πάτρας. 
έχει υποβληθεί και στην περιφέρεια Δυτ. 
Ελλάδας.  

 Λόγω της πιλοτικής μορφής εξασφαλίζει την 
κοινοτική ενίσχυση. 
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Εργαστήριο Α.Π.Ε. - ΤΕΙ Πάτρας 
 

 Μελέτη και Κατασκευή πρότυπων Οικίσκων 
Δοκιμών για Έξυπνα Ενεργειακά Κτίρια με 
ενσωμάτωση τεχνολογιών Α.Π.Ε. και 

 

 με πρόβλεψη ηλιακής ενέργειας για 
αποτελεσματική διαχείριση της ενεργειακής 
προσφοράς και ζήτησης 

    (Zero Energy Buildings, Intelligent Energy 
Buildings) 
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   Πράσινο Σχολείο 

 

 Μικρής εμβέλειας επεμβάσεις στα σχολικά κτίρια με 
ενσωμάτωση τεχνολογιών Α.Π.Ε. για εξοικονόμηση 
ενέργειας και ανάπτυξη ανάλογης συμπεριφοράς 
προς τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον.  

 

 Καινοτόμες κατασκευές με τη συμμετοχή φοιτητών 
αλλά και μαθητών και από τις 2 πλευρές.  

 

 Η πρόταση έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Παιδείας, 
το έτος 2010,  και έχει γίνει κατ’ αρχήν συζήτηση με 
το ΕΑΠ και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. 

. 
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Εργαστήριο Α.Π.Ε. - ΤΕΙ Πάτρας 

    Πράσινη Πόλη 

 

 Σύμβαση με το Δήμο Αμαλιάδας για επεμβάσεις 
που αφορούν στην ένταξη Καινοτόμων 
Σχεδίων Τεχνολογιών Α.Π.Ε. σε κτίρια του 
Δήμου Αμαλιάδας,  

   καθώς και σε χώρους κυριότητάς του, όπως,  
χώρος κοινής ωφέλειας, κλειστό Γυμναστήριο 
κλπ. 
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Εργαστήριο Α.Π.Ε. - ΤΕΙ Πάτρας 

 

 Μελέτη μετατροπής του πρώην εργοταξιακού 
χώρου της Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου, σε πρότυπο 
έργο φωτοβολταϊκών συστημάτων,  
ανεμογεννητριών και Υβριδίων.  

 

 Περιλαμβάνει πλήθος εφαρμογών για 
εκμετάλλευση της ενέργειας και καθαρό 
περιβάλλον.  

 

 Ανέγερση ενεργειακού κτιρίου συνεδριακού 
τύπου και εκθέσεων κατά το γερμανικό πρότυπο 
(Rotonda). 

 



Εργαστήριο Α.Π.Ε. – Εργαστήριο Υλικών 
ΤΕΙ Πάτρας     

   INDOOR ECOPAVING:  

   Έχει σκοπό τη σύνθεση νέων υλικών για  
επίστρωση τους σε εσωτερικούς χώρους κτιρίων ή 
κατασκευών, ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα 
του αέρα εσωτερικών χώρων, καταλύοντας 
αέριους, οργανικούς και ανόργανους ρυπαντές, 
όπως οξείδιο του αζώτου, οξείδιο του άνθρακα & 
πτητικές οργανικές ενώσεις 
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Solar parabolic collectors provide heat to a pre-heater to support the  

power production from bio-gas burning 



A solar still is designed to produce high temperature air and feed it to a gas  

turbine for power production, in parallel to natural gas burning. 

The released heat is fed via cogeneration technology to a steam turbine for  

additional power and heat production, thus increasing the overall efficiency. 



A PV generator positioned in buildings outside Aachen, Germany, to produce power  

and at the same time to shadow the interior in summer period.  



A test cell with an energy roof. 



Flat plate solar air collectors mounted on a wall, which is a south façade in 

the FH Aachen, in Juelich, Germany.  



Flat plate collector design, 2.0m x1.8m Cu plate absorber, 1mm thick, with Cu 
tubes in the back surface. 





A tri-generation PV + solar Collectors Plant  in Mallorca, Spain, to 

provide Hot Water, Space Heating and Cooling through absorption 

coolers and Power for the needs of  the local BIC.    




